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Toekomst voor naoorlogse kerken 

De provincie Overijssel bezit kenmerkende voorbeelden

van gebouwd religieus erfgoed uit vrijwel alle belangrijke

cultuur- en architectuurhistorische perioden. Dit bezit

staat om allerlei redenen onder druk, vooral door de ont-

kerkelijking en de secularisatie die in de afgelopen

decennia hebben plaatsgehad. De kerk staat niet meer

vanzelfsprekend centraal in het leven van de

Nederlander. De kerkbanken blijven leeg en daarmee

nemen ook de inkomsten af, waaruit de kerkelijke organi-

satie moet worden gefinancierd. Dit heeft grote gevolgen

voor de fysieke uitingen van religie, zoals (de inboedels

van) kerken en kloosters. Binnen de grote kerkgenoot-

schappen, de Rooms-katholieke Kerk en de Protestantse

Kerk in Nederland (PKN), is sprake van fusies van paro-

chies en gemeenten, waardoor kerkgebouwen hun func-

tie verloren of op termijn nog zullen verliezen. Hierdoor

dreigen belangrijke delen van het gemeenschappelijk

cultureel erfgoed te verdwijnen. Het programma

Naoorlogs Bouwen in Overijssel, dat in 2006 werd moge-

lijk gemaakt door de provincie Overijssel en werd uitge-

voerd door Het Oversticht, om aandacht te vragen voor

de kwaliteiten van naoorlogse architectuur en kunst, anti-

cipeerde nadrukkelijk op deze problematiek. Deze weg-

wijzer is het resultaat van een uitgebreid programma

gericht op het bieden van een realistisch toekomstper-

spectief voor wederopbouwkerken. 

In 2008 kreeg het streven naar adequaat behoud van

de wederopbouwkerken nog meer aandacht, doordat dat

jaar werd uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus

Erfgoed. Dit leidde onder meer tot debat over de maat-

schappelijke betekenis van het religieus erfgoed en tot

een Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed onder

de titel Geloof in de toekomst!. In dit plan worden onder

andere lijnen uitgezet om te komen tot een gezamenlijke

strategie van kerkgenootschappen, overheden en belan-

genorganisaties om zorgvuldig met het ‘vrijkomende’ ker-

kelijke bezit om te gaan. Dit is noodzakelijk, gezien de

verwachting dat in de komende tien jaar landelijk meer

dan duizend kerken hun functie zullen verliezen. De

Rooms-katholieke kerk en de PKN verwachten 25 tot 30

procent van hun kerkgebouwen af te zullen stoten. 

In overeenstemming met de constateringen uit het

Programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel vermeldt

het Strategisch Plan dat de dreiging van functieverlies en

sloop voor de ‘wederopbouwkerken’, kerkgebouwen uit

de periode 1945-1965, het grootst is. Dit zou op korte

termijn het verlies van een zeer specifiek deel van het

religieus erfgoed kunnen betekenen. Slechts enkele ker-

ken uit deze periode zijn totnogtoe aangewezen als rijks-

of gemeentelijke monument. Dit aantal beschermde ker-

ken staat in geen verhouding tot de enorme hoeveelheid

kerken die in deze periode zijn gebouwd, laat staan met

hun cultuur- en architectuurhistorische kwaliteiten. De

terughoudendheid met de aanwijzing als beschermd

monument vraagt om andere oplossingen om deze bij-

zondere gebouwen te behouden. 

WIJS OP WEG MET WEDEROPBOUWKERKEN 

1. Inleiding
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Deze wegwijzer speelt in op de problematiek omtrent

wederopbouwkerken binnen de provincie Overijssel.

Functieverlies en leegstand worden daarbij bewust ook

gezien als mogelijkheden tot ruimtelijke en maatschap-

pelijke kwaliteitsslagen. Minder kwantiteit kan voor kerk-

genootschappen bijvoorbeeld ook leiden tot meer kwali-

teit in het resterende kerkelijke bezit, terwijl hergebruik

van een kerk een nieuw middelpunt in de gemeenschap

kan opleveren. 

Het Programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel richt

zich specifiek op wijken, kerken en kunst uit de wederop-

bouwperiode en wil de kwaliteiten van deze aandachtge-

bieden breed onder de aandacht brengen. De aan-

dachtsgebieden worden daarom telkens benaderd vanuit

drie ‘bouwlagen’: weten, waarderen en gebruiken. In het

geval van de wederopbouwkerken is het eerst van

belang om kennis te vergaren over het bestand aan

wederopbouwkerken in Overijssel (weten), om hier ver-

volgens de waarde van te bepalen vanuit (lokaal) archi-

tectuur- en cultuurhistorisch oogpunt maar vooral ook

deze waarde en kwaliteit onder een breed gebied onder

de aandacht te brengen (waarderen). Door het vergroten

van de waardering van de kerkgebouwen wordt draag-

vlak gecreëerd voor adequaat beleid voor behoud en –

vooral – zinvol gebruik.  

Deze wegwijzer is gericht op de verschillende partijen

die bij het gebruik en de instandhouding van wederop-

bouwkerken betrokken zijn: de kerkbesturen, de eigena-

ren, de provinciale en gemeentelijke overheden en even-

tuele projectontwikkelaars. De wegwijzer wil deze partij-

en inspireren en stimuleren om gezamenlijk beleid te ont-

wikkelen gericht op een adequaat en afgewogen gebou-

wenbeheer en ook neven- en hergebruik stimuleren.

Leeswijzer
Deze wegwijzer is op verschillende manieren te gebrui-

ken. Allereerst is de tekst zo opgebouwd dat de lezer een

goed beeld krijgt van de achtergronden het kerkelijk

wederopbouwerfgoed (Hoofdstuk Kennis over wederop-
bouwkerken), de waardering en de actuele knelpunten

rond de instandhouding van wederopbouwkerken

(Hoofdstuk Waardering voor wederopbouwkerken) en de

mogelijkheden tot hergebruik (Hoofdstuk (Her)gebruik
van wederopbouwkerken). De tekst is zo veel mogelijk

geïllustreerd met voorbeelden van Overijsselse wederop-

bouwkerken, om de lezer te verrassen met de bijzondere

kwaliteiten. Verder is door de tekst heen een aantal inspi-

rerende voorbeelden van hergebruikte wederopbouwker-

ken opgenomen. Deze voorbeelden geven inzicht in de

mogelijkheden tot hergebruik en in de kwaliteiten die dit

op kan leveren. De lezer kan ook direct doorgaan naar

hoofdstuk Beleid voor wederopbouwkerken. In dit hoofd-

stuk worden stappen aangegeven voor gebouwenbeleid

en eventueel neven- of hergebruik van kerken. Het laat-

ste hoofdstuk geeft vervolgens een handig overzicht van

onafhankelijke adviserende partijen.
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Christoffelkerk
CHRISTOFFELSTRAAT 1, ALMELO
Architect: architectenbureau Sluijmer
bouwjaar: 1959

Het ontwerp van deze kerk vertoonde referenties aan traditi-

onele kerkbouw, door de prominente plaatsing van de toren

en het gebruik van een (Romaans) rondboogmotief.

Niettemin was deze kerk in zijn architecturale uitwerking en

detaillering onmiskenbaar een modern naoorlogs gebouw,

beïnvloed door actuele moderne katholieke theorieën over

kerkenbouw. In het interieur vallen de grote boogstelling op

gestileerde zuilen op (kenmerkend voor Sluijmer) en de toe-

passing van vlakke (cassetten)plafonds. Bijzonder was de

vierkante plattegrond van de kerkzaal en het baptisterium. 

De Christoffelkerk is recent gesloopt. Door het samen-

gaan van parochies was de kerk al enige tijd verlaten. Het

parochiebestuur koos er voor om elders een nieuwe kerk te

bouwen. In ditzelfde proces werd ook de Egbertuskerk van

de architect Jan Stuyt uit 1923 verlaten. Voor dit gemeente-

lijke monument wordt onderzocht of er een mogelijkheid is

tot herbestemming. Voor de Christoffelkerk werd dit niet

overwogen: dit gebouw was alleen in potentie een monu-

ment. Een gemiste kans!

8 9
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Markante kerken
In 2007 heeft Het Oversticht een inventarisatie afgerond

naar wederopbouwkerken in Overijssel.  Tegelijkertijd zijn

deze kerkgebouwen op hun cultuurhistorische kwaliteiten

beoordeeld. De resultaten werden gepresenteerd in de

publicatie De Markante Kerk, die werd aangeboden aan de

Overijsselse gemeenten en de eigenaren van de betreffen-

de kerkgebouwen. Binnen de Overijsselse gemeenten

werden op het moment van inventarisatie 114 wederop-

bouwkerken geteld. Het Oversticht oordeelde hiervan 31

als zeer waardevol, 69 als waardevol en slechts 19 als

niet of weinig onderscheidend. De hoge waardering van

de gebouwen sluit aan bij de zorgvuldigheid en aandacht

die indertijd in het architecturale ontwerp en in de ste-

denbouwkundige enscenering werden gestoken. 

Architecturale, stedenbouwkundige en cultuurhisto-
rische kwaliteiten
De architectuur van de Overijsselse wederopbouwker-

ken is rijk geschakeerd en gevarieerd. In De Markante
Kerk werd op basis van de hoofdvorm van de kerkge-

bouwen een onderscheid aangehouden tussen vijf

typen: de zaalkerk, de (pseudo)basiliek, de ‘doos’vormi-

ge kerk, de sculpturale kerk en de trapeziumvormige

kerk. De architecten besteedden veel aandacht aan het

ontwerp van de kerken. De kerkbouw was in de naoor-

logse periode namelijk een van de weinige opdrachten

waar een ontwerper zijn architectonisch talent op kon

botvieren: door de schaarste aan materiaal kregen ande-

re publieke bouwopdrachten van formaat weinig priori-

teit. Kerkbouw ging wel voort, omdat de kerkgenoot-

schappen een onmisbare schakel vormde in de voorzie-

ne wederopbouw van de Nederlandse samenleving. 

Stilistisch zijn de Overijsselse wederopbouwkerken

onder te verdelen in traditionalistische (Delftse

KENNIS OVER WEDEROPBOUWKERKEN 

2. Wederopbouwkerken in Overijssel

11
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TRAPEZIUMVORMIGE KERK IN BALKBRUGBASILIEK IN BENTELO

DOOSVORMIGE KERK IN ZWOLLE
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wordt de term ‘shake hands’ gebruikt. Interessant is het

relatief grote aantal Katholieke kerken dat in deze hele

periode en verspreid door de provincie door de J.H

Sluijmer en diens architectenbureau (Enschede) werd

gebouwd. In het oeuvre van deze lokaal vooraanstaande

architect is een duidelijke ontwikkeling zichtbaar van tra-

ditioneel georiënteerde naar meer moderne ontwerpen.

Sluijmer werd verder sterk beïnvloed door Dom Hans

van der Laan, die geldt als de grondlegger van de

Bossche School. Deze monnik ontwikkelde een architec-

tonische harmonieleer gebaseerd op driedimensionale

maten, die in veel kerkontwerpen in de naoorlogse perio-

de kan worden teruggevonden. 

Naast de architectuur kregen ook de stedenbouwkun-

dige en landschappelijke enscenering veel aandacht 

van de betrokken architecten en stedenbouwkundigen.

Dit was zeker het geval bij de zogenaamde wijkkerken.

De kerkgebouwen kregen in het stedenbouwkundig plan

van de wederopbouwwijken een zeer centrale positie

toebedacht, langs of in de hoofd(verkeers)assen. Met

hun afwijkende architectuur werden het echte marke-

ringspunten in de wijken. Architecten positioneerden de

13
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SCULPTURAAL VORMGEGEVEN KERK IN HENGELO

ZAALKERK IN ENSCHEDE

VOORBEELD TRADITIONALISTISCH ONTWORPEN KERK VOORBEELD MODERNISTISCH ONTWORPEN KERK

DE HEILIGE JOSEPH UIT

1953 IN SLUITERSVELD

ALMELO. SITUERING 

VAN DE KERK IN HET STE-

DENBOUWKUNDIG PLAN:

LANGS DE HOOFDASSEN

OP EEN MARKANTE 

LOCATIE 

School/Bossche School) en modernistische ontwerpen

(functionalisme/modernisme). De modernisten hadden

een voorkeur voor het zichtbaar gebruik van moderne,

geprefabriceerde materialen (staal, gewapend beton) en

experimenteerden met vormen en constructies. De tradi-

tioneel ingestelde architecten van deze School, sterk

beïnvloed door de Delftse hoogleraar M.J. Granpré

Molière (1882-1972), namen historische kerkarchitectuur

als uitgangspunt voor hun ontwerp, hoewel deze voor-

beelden nooit letterlijk werden nagevolgd. Er ontstonden

ook mengvormen, bijvoorbeeld door de toepassing van

combinaties van traditioneel metselwerk met geprefabri-

ceerde betonnen onderdelen. Voor deze architectuur
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DE OVERGANG VAN DE OPENBARE RUIMTE NAAR DE

KERK GEMARKEERD DOOR VRIJSTAANDE KLOKKENTO-

REN IN IJSSELMUIDEN 

SITUERING VAN DE KERK IN DE STEDENBOUWKUNDIGE

STRUCTUUR VAN VOLLENHOVE

< KUNSTUITINGEN AAN

KERKEN

kerkgebouwen op een bijzondere wijze ten opzichte van

de directe omgeving, door voldoende ruimte rond de

gebouwen te creëren. Hierdoor stonden ze apart in de

ruimte. Door middel van architecturale middelen, zoals

vrijstaande torens of deels overkapte passages, werd

vervolgens de overgang van een publieke/profane ruimte

naar de sacraliteit van de kerk gecomponeerd. 

De wederopbouwkerken die in de oude centra verre-

zen werden eveneens met veel zorg in het bestaande

weefsel van stad of dorp ingepast.

In alle naoorlogse kerkarchitectuur is de zoektocht

zichtbaar naar manieren om het kerkelijke en spirituele

karakter van het gebouw op de aanschouwer en gebrui-

ker over te brengen. Dit gebeurde niet alleen door refe-

renties aan bestaande architectuurconcepten (zoals bij-

voorbeeld een kerktoren of een bepaalde plattegronds-

vorm) maar ook door bijzonder gecomponeerde lichtinval

of de toepassing van kunstwerken. De gebouwen wer-

den bovendien allemaal gekenmerkt door een zekere

overmaat: hoogte en ruimte maakten voor eenieder

inzichtelijk dat het gebouw een bijzondere, publieke func-

tie vervulde. De architectuur was zo dienstbaar aan de

boodschap van de kerk. De architectuur werd natuurlijk

ook in de eerste plaats bepaald door de liturgische eisen.

In de katholieke en protestantse kerkgenootschappen

waren al voor de oorlog nieuwe ideeën ontstaan over de

liturgie en de inrichting van kerkgebouwen. Er versche-

nen diverse studies over kerkbouw, waaronder het in

1954 door de Hervormde Synode gepubliceerde

Beginselen van de kerkbouw.

Binnen de protestantse kerken leidde de liturgische

beweging tot de introductie van meer rituelen en meer

uiterlijk vertoon. De drie sacramenten (preek, doop en

avondmaal) kregen een permanente positie in het kerkin-

terieur, waarbij preekstoel, doopvont en avondmaalstafel

ofwel tot een hoofdmoment werden gecombineerd, dan

<<
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wel ruimtelijk van elkaar werden gescheiden. Dit laatste

leidde tot zeer dynamische kerkplattegronden.

Toegepaste kunst kreeg een voor de sober geachte

Protestantse kerken een opvallend prominente plaats. In

de Rooms-katholieke kerk was juist een proces gaande

waarbij de rituelen en de aankleding van de kerk werden

vereenvoudigd. Het altaar verschoof steeds verder de

kerkruimte in zodat deze goed zichtbaar werd voor de

gelovigen. In Overijssel was de genoemde architect

Sluijmer binnen de katholieke kerk van grote invloed op

de veranderingen in de liturgische indeling van kerkge-

bouwen. 

Ensembles
Kenmerkend voor de kerken uit deze periode is dat zij,

naast de ruimten voor de eredienst, vaak ook onderdak

boden, binnen het hoofdgebouw of in bijgebouwen, aan

ruimtes waar gelovigen en buurtbewoners elkaar ook

door de week konden ontmoeten. Een aantal kerkgebou-

wen beschikt daarom, naast vergaderruimtes voor de

kerkenraad of parochiebestuur, ook over meer ‘recreatie-

ve’ ruimtes. De kerk stond op deze manier midden in het

17
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PLATTEGRONDEN VAN

MOGELIJKE LITURGISCHE

OPSTELLINGEN UIT

‘BEGINSELEN VAN DE

KERKENBOUW’ CLUSTER VAN KERKELIJKE GEBOUWEN IN RAALTE

leven. In een aantal gevallen werd zoals ook in de voor-

oorlogse jaren wel gebruikelijk was, de pastorie direct in

het ontwerp opgenomen. Hierdoor ontstonden echte

clusters van kerkelijke gebouwen. 

^  AANDACHTSWAND IN DE JOHANNESKERK IN 

SINT JANSKLOOSTER

HET ALTAAR IS NAAR HET MIDDEN VAN DE KERK 

OPGESCHOVEN
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Voormalige Gereformeerde Kerk 
PLEYENDAL 66, DALFSEN
Architect A.J. Westerman
Bouwjaar: 1952
Architect transformatie: Van den Berg Groep (IJsselmuiden)

De architect van deze kerk was geboren in Dalfsen,

maar heeft vooral naam gemaakt als ontwerper van

woningbouwcomplexen in Amsterdam en Den Haag in

een (strakke) Amsterdamse Schoolstijl. In zijn oeuvre is

dit het enige kerkgebouw dat hij heeft ontworpen. Het

gebouw bestaat uit een eenvoudige, rechthoekige zaal

met aan de lange zijde een kleine toren. De detaillering

is zorgvuldig, met fraaie muurijzers en een rondboogfries

in de toren. 

Het kerkgebouw is al weer enige tijd verlaten en werd

verkocht aan de plaatselijke woonstichting. Deze had

plannen om het gebouw te slopen om de bouw van

appartementen mogelijk te maken. Dit stuitte op bezwa-

ren van omwonenden. De vertraging die de bouw opliep,

betekende waarschijnlijk de redding van het gebouw. De

woonstichting vatte het idee op om de gewenste functies

binnen het bestaande gebouw onder te brengen. De

mogelijkheden daartoe worden onderzocht. Binnenkort

slaapt er dus wellicht iemand in de markante toren! 



W
A

A
R

D
E

R
IN

G
 V

O
O

R
 W

E
D

E
R

O
P

B
O

U
W

K
E

R
K

E
N

20 21
WAARDERING VOOR WEDEROPBOUWKERKEN

3. Naoorlogs religieus erfgoed bedreigd

Kerkgebouwen behoren immers tot een netwerk van ker-

ken op lokaal en bovenlokaal niveau en dat een dorps-

of wijkkerk steeds minder vanzelfsprekend wordt gevon-

den. 

Het proces van afstoting is op dit moment al aan de

gang. De Heilige Michael in Enschede, (Sluijmer, 1962)

werd eind 2008 gesloopt. Deze kerk was in de inventari-

satie aangemerkt als zeer waardevol, mede vanwege

het fraaie glas-in-beton. In Almelo kwam de Christoffel-

kerk (Sluijmer, 1959) na de fusie van diverse parochies

leeg te staan, waarna sloop volgde. Voor de eveneens

bij deze fusie verlaten, vooroorlogse Egbertuskerk, is,

terecht, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om

(delen van) de kerk te behouden en een geschikte her-

bestemming voor het gebouw te vinden. De cultuur- en

architectuurhistorische kwaliteiten van de Egbertuskerk

waren dan ook al erkend met de aanwijzing als gemeen-

telijk monument. In tegenstelling lijkt de niet-beschermde

Christoffel zonder een dergelijke zorgvuldige afweging

aan nieuwe ontwikkelingen te worden opgeofferd. Toch

lijkt een kentering zichtbaar: de Heilig Hart van Jezus

kerk in Hengelo (Sluijmer 1955) zal worden verbouwd tot

een schoolgebouw en won voor dat plan zelfs de tweede

prijs in de VSB-prijsvraag ‘Erfgoed op eigen benen’.

Het is duidelijk dat de gemeenten (in samenwerking

met provincie) en de kerkgenootschappen zullen moeten

samenwerken om de – voor alle partijen – tot een zorg-

vuldig gebouwenbeleid ten aanzien van de wederop-

Veronachtzaamd erfgoed
De twee grootste Nederlandse kerkgenootschappen, de

PKN en de Rooms-katholieke kerk, verwachten in de

komende tien jaar 25 tot 30 procent van hun kerkelijke

gebouwen af te stoten. Dit is vooral het gevolg van afne-

mend kerkbezoek en de fusies van parochies en kerken.

Het bestaande gebouwenbestand, eens noodzakelijk om

aan alle gelovigen onderdak te bieden, drukt vaak als

een grote last op steeds kleiner wordende schouders.

Over de impact van dit proces op de wederopbouwker-

ken is nog veel onzeker. Als de cijfers worden overgeno-

men en toegepast op de Overijsselse wederopbouwker-

ken in bezit of gebruik bij deze kerkgenootschappen, zul-

len ruim 20 naoorlogse kerkgebouwen worden verlaten.

Dit aantal zal echter hoogstwaarschijnlijk groter zijn.

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In de

eerste plaats blijkt uit de praktijk dat fuserende kerken

eerder neigen naar het behoud van de (oudere) monu-

mentaal beschermde kerkgebouwen in de stads- en

dorpscentra. De bereidheid om zich voor het behoud van

juist die kerkgebouwen in te zetten is over het algemeen

groot, omdat het belang van het gebouw eerder wordt

opgemerkt. Wederopbouwarchitectuur heeft nog altijd

last van een negatieve oordeelsvorming, omdat de cul-

tuurhistorische of sociaal-maatschappelijke waarden van

deze gebouwen vaak niet worden (h)erkend. Door de

toenemende mobiliteit is het bovendien niet langer nodig

om in iedere wijk of buurt een kerk te onderhouden.
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vernietiging: om het bouwwerk te realiseren is immers

een financiële investering gedaan die met sloop verloren

gaat. Gezien de zorgvuldigheid die met het ontwerp van

de wederopbouwkerken gepaard ging, zal dit zeker voor

de betrokken partijen een punt van aandacht moeten

zijn.  Dit staat nog los van de vernietiging stedenbouw-

kundige, architectuur- en cultuurhistorische kwaliteiten.

Door markante locaties en architectuur zijn de gebouwen

vaak een oriëntatiepunt in de stad, het dorp, de buurt of

de wijk. Verder is er veelal sprake van een bijzondere en

waardevolle emotionele band van kerkgangers en omwo-

nenden met het gebouw. Mensen hebben de eredienst

bouwkerken te komen. Kennis doet vaak de waardering

toenemen. Wat eerst als een betonnen doos werd erva-

ren, wordt dan gewaardeerd om het subtiele samenspel

van lijnen, oppervlakken en detaillering. 

Wat dreigt verloren te gaan? 
In reactie op het voorgaande kunnen ook de schouders

worden opgehaald en worden overgegaan tot de orde

van de dag. Sloop lijkt nu eenmaal vaak de meest aan-

gewezen weg: er komt bouwgrond vrij op vaak prominen-

te locaties waardoor nieuwe ontwikkelingen mogelijk

worden die ook van betekenis zijn voor de wijk of buurt.

Op de plek van de Heilige Michael in Enschede zal bij-

voorbeeld een winkelcentrum verrijzen met appartemen-

ten. Bovendien kunnen de kerkgenootschappen met de

verkoop van bouwgrond meer geld verdienen, dat voor

het onderhoud van de gehandhaafde kerkgebouwen kan

worden aangewend.

Deze wegwijzer verzet zich niet tegen sloop, maar wel

tegen ondoordachte sloop waarbij aan de bestaande

kwaliteiten van architectuur en stedenbouw wordt voor-

bijgegaan. Over het algemeen betekent sloop kapitaal-

bijgewoond, zijn er getrouwd, hebben dierbaren hun

laatste eer bewezen, hebben er vrijwilligerswerk verricht.

Dergelijke kwaliteiten zijn niet te toetsen en komen vaak

pas naar voren op het moment dat een gebouw dreigt te

verdwijnen. Zij mogen echter niet onderschat worden. 

De wederopbouwkerken vertegenwoordigen een bezit

dat op allerlei niveaus waarde vertegenwoordigd. Deze

waarden zijn geborgd zolang het gebouw in zijn oor-

spronkelijke functie wordt gehandhaafd. Het vrijkomen

van deze gebouwen biedt echter ook bijzondere kansen.

Afgewogen hergebruik en herontwikkeling van de kerke-

lijke wederopbouwcomplexen leveren bijzondere ruimte-
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lijke kwaliteiten op, waarbij de geschiedenis van de plek

afleesbaar blijft en opnieuw waarde kan krijgen. De inde-

ling van de gebouwen leent zich vaak uitstekend voor

hergebruik en hun architectuur heeft bewezen kwaliteit.

De doorgaans centrale ligging in wijken maken de

gebouwen uitstekend geschikt voor nieuwe sociaal-maat-

schappelijke doeleinden. De uitdaging is om te durven

investeren maar vooral om creatief te denken. Het voor-

beeld van de Heilig Hart van Jezus kerk maakt duidelijk

dat dit kan en vooral dat het zinvol is. 

NoBO  W
ijs op weg met W

ederopbouwkerken

DE ST. JAN OF HEILIGE MICHAËL IN ENSCHEDE

FRAAIE VENSTERS IN KERK IN RIJSSEN
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dreigende sloop. Dergelijke aanwijzingen passen niet bin-

nen gedegen cultuurhistorisch beleid en kunnen construc-

tieve oplossingen bemoeilijken. Aanwijzing alleen biedt

immers geen oplossing voor (dreigende) leegstand.

Een goede samenwerking van burgerlijke en kerkelijke

gemeenten is nodig om samen proactief beleid mogelijk

te maken zodat de toekomst van de markante wederop-

bouwkerken beter wordt gewaarborgd. Hierbij staat tel-

kens behoud door (door)ontwikkeling voorop, bijvoor-

beeld door kerken de ruimte te bieden om extra inkom-

sten uit hun eigen gebouwen te genereren en ze daar bij

te ondersteunen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij her-

structureringsopgaven van deze wijken de gemeenten

(en projectontwikkelaars) meer oog zouden moeten heb-

ben voor de achtergrond van het gebruik en daarmee dus

voor het enorme potentieel van deze kerkelijke gebou-

wen. Ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke waarden

kunnen in deze opgaven worden geïntegreerd. Dit bete-

kent ook dat kerkgenootschappen open dienen te zijn in

de (financiële) problemen die zij ondervinden bij het

gebruik van hun gebouwen. Overheden kunnen zo in een

vroeg stadium anticiperen op mogelijke leegstand van

een kerkgebouw. De kosten kunnen zo voor alle partijen

op termijn zelfs lager uitvallen, dan bij het vinden van

geschikte herbestemmingen waarover niemand feitelijk

tevreden is. Het heeft verder als voordeel dat kerkgenoot-

schappen niet eenzijdig de lasten van de in hun ogen

soms overmatige maatschappelijke waardering van hun

kerkgebouwen hoeven te dragen. In het navolgende deel

biedt deze wegwijzer voor deze strategie handreikingen. 
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Pro-actief  gebouwenbeleid als alternatief  voor
monumentaal behoud 
Geen van de in De Markante kerk gepresenteerde ker-

ken is aangewezen als rijksmonument. Wel genieten

enkele kerken bescherming als gemeentelijk monument.

Dit is goed te begrijpen, vanwege de architectuur- en cul-

tuurhistorische kwaliteiten, die deze gebouwen vertegen-

woordigen. Toch moet de vraag worden gesteld, mede

gezien de terughoudendheid bij de Rijksoverheid bij aan-

wijzing als beschermd monument, of de aanwijzing van

waardevolle wederopbouwkerken als gemeentelijk monu-

ment in alle gevallen een juiste keuze is. Hiervoor is een

aantal argumenten. Bij naoorlogse gebouwen is vaak de

stedenbouwkundige structuur bepalend. Kerkgebouwen

die onderdeel uitmaken van de structuur van een weder-

opbouwwijk zijn dan ook meer gebaat bij een omgevings-

gerichte benadering in plaats van de ‘traditionele’ object-

gerichte monumentenbenadering. Gemeenten hebben

(te) weinig middelen om constructief onderhoud te subsi-

diëren. Dit hoeft in de regel niet bezwaarlijk te zijn: de

eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben toe-

gang tot voldoende andere voordelige regelingen. De

kerkgenootschappen dragen echter vaak al grote lasten

voor hun monumentale bezit. (NB: bijna vijftig procent

van de kerken zijn aangemerkt als monument). Het lijkt

niet redelijk om de kerkgenootschappen op te zadelen

met nog meer monumenten. Het onderhoud van de

bestaande (rijks)monumenten is voor kerkgenootschap-

pen al een grote uitdaging. Kerkgenootschappen ergeren

zich bovendien aan reactieve aanwijzingen, gericht op

het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen zoals

GLAS-IN-BETON, ZOALS TOEGEPAST IN KERK IN
HELLENDOORN

DAKRUITER TOEGEPAST IN KERK BERKUM
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Opstandingskerk
BURGEMEESTER HONNERLAGE GRETELAAN, SCHIEDAM
architect: J. Bakema
Bouwjaar: 1957
Architect transformatie: GelukTreurniet Architecten (Vlaardingen)

Deze Hervormde kerk werd ontworpen door de vooraan-

staande architect J. Bakema, die, met zijn kantoor Van

den Broek en Bakema, betrokken was bij belangrijke

wederopbouwprojecten. Deze modernistische kerk wordt

gekenmerkt door een geslotenheid naar de weg en een

grote transparantie aan de achterzijde door een grote

raampartij. De bouwconstructie is van beton en staal. In

de oorspronkelijke opzet lag op de begane grond een

ontmoetingszaal, waar ook culturele en sociale activitei-

ten voor de buurt konden worden georganiseerd. De

kerkzaal lag hierboven. 

De kerk stond al geruime tijd leeg toen er plannen wer-

den opgesteld om de kerk een nieuwe functie te geven.

Alleen zo was het behoud van deze bijzondere kerk uit

het oeuvre van een belangrijk architect mogelijk. 

Uiteindelijk heeft men er voor gekozen om in de kerk zes

woningen te bouwen. Hoewel de inbreuk aan het exteri-

eur beperkt bleef, is de beleving van de ruimtelijkheid in

het interieur door de noodzakelijke scheidingswanden

verloren gegaan. De kerk won in 2005 de Nationale

Renovatieprijs in de categorie woningbouw herbestem-

ming. 

www.geluktreurniet.nl
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(HER)GEBRUIK VAN WEDEROPBOUWKERKEN

4. Verschillende referentiekaders

de gemeenteleden wel een belangrijke en betekenisvolle

plek. Het is de plaats waar gelovigen hun God (en

elkaar) ontmoeten en waar kerkelijke en persoonlijke

hoogtijdagen worden gevierd. Een kerk is dus altijd meer

dan een ‘versierde hoop stenen’ en heeft een intrinsieke

waarde. Het afscheid van een kerkgebouw is dan ook

per definitie pijnlijk. Hieruit volgt dat, zelfs na het verla-

ten, de betrokkenheid bij het kerkgebouw groot blijft en

dat er vanuit het oogpunt van kerkelijke gemeenten

grenzen zijn aan mogelijke (her)bestemmingen. Bij kerk-

genootschappen bestaat de vrees dat het (te) wijdver-

breid profaan gebruik van kerkgebouwen het specifiek

religieuze karakter van alle kerkgebouwen zal aantasten.

Deze zelfde bezwaren gelden natuurlijk ook (en mis-

schien nog wel meer) voor nevengebruiken, waarbij het

gebouw voor meerdere functies, dus naast de kerkelijke

vieringen, wordt gebruikt. Dit geldt overigens evenzeer

voor katholieken als protestanten: het is onjuist om aan

te nemen dat voor protestantse kerkgebouwen de moge-

lijkheden tot herbestemming per definitie groter zijn dan

bij katholieke. De mogelijkheden zullen steeds en van

geval tot geval verschillen. 

Het is altijd van belang om gevoeligheden bij kerkge-

nootschappen omtrent neven- of herbestemming te

erkennen, maar kunnen niet de discussie over (maat-

schappelijk) zinvol hergebruik blokkeren. Zij kunnen ook

niet per definitie worden gehonoreerd. Naast het kerkelij-

ke belang bestaat immers ook het maatschappelijk

Voor het behoud van de wederopbouwkerken is de inzet

van diverse partijen noodzakelijk. Hierbij kan worden

gedacht aan: kerkgenootschappen als eigenaars of

gebruikers, (commerciële) eigenaren, gemeentelijke

overheid, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Het is goed om de gezichtspunten van de betrokken par-

tijen helder te krijgen. 

Voor de Rooms-Katholieke kerk is het (aarts)bisdom

Utrecht hoofdverantwoordelijk voor een langere termijn-

visie op het gebouwenbestand, waarbij natuurlijk afstem-

ming zal worden gezocht op het parochiaal niveau.

Binnen de PKN zijn de afzonderlijke kerkelijke gemeen-

ten zelf verantwoordelijk voor het te voeren (en te ont-

wikkelen) beleid. De synode kan slechts adviserend

optreden. Voor de PKN is het ontwikkelen van gebou-

wenbeleid van des te groter belang omdat door de fusie

van de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse

gemeenten de nieuwgevormde kerkgemeenten beschik-

ken over een (te) omvangrijk gebouwenbestand.

Kerkgenootschappen voelen een sterke verbondenheid

met hun kerkgebouwen, maar – in de woorden van het

Manifest (her)gebruik kerkgebouwen van de werkgroep

Kerkbouw van de PKN – zij geloven niet in gebouwen.

Ook voor de Rooms-katholieke kerk, waar het gebouw

door wijding heilig wordt, is het gebouw niet een doel op

zich. Er kan niet ongelimiteerd in de gebouwen worden

geïnvesteerd: de kerkelijke missie en de diaconale taken

staan voorop. Tegelijkertijd vormt het kerkgebouw voor
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belang bij het behoud van een gebouw in zijn steden-

bouwkundige en architecturale context. Deze soms nog

groeiende, maatschappelijke waardering én het maat-

schappelijk belang verdienen evenveel respect en aan-

dacht als belangen van kerkgenootschappen. Het is wel-

licht een voordeel dat een groot aantal kerkgebouwen een

experimentele, niet-traditionele vormgeving heeft, waar-

door het specifiek-religieuze karakter van de gebouwen

minder groot is dan bijvoorbeeld bij een neogotische kerk. 

De gemeentelijke en provinciale overheden hebben

vanzelfsprekend andere doeleinden met beleid rond

wederopbouwkerken. Zij hebben onder andere belang bij

een zorgvuldige ruimtelijke ontwikkeling, waarbij ook

aandacht is voor aspecten van sociale aard zoals de

leefbaarheid in wijken en buurten. De aanwezigheid van

een actieve kerk kan voor een wijk of buurt belangrijk

zijn, door de maatschappelijke activiteiten en de pastora-

le zorg die daar worden georganiseerd. Een kerk kan zo

voor sociale samenhang zorgen. Deze verbindende kwa-

liteit kan worden versterkt door de koppeling van andere

sociale en/of culturele functies aan het gebouw bij her- of

nevengebruik. De overheden tonen tegelijk op adequate

wijze aan dat zij een effectief en realistisch cultureel erf-

goedbeleid voeren.   

Woningcoöperaties, commerciële eigenaren, exploitan-

ten of projectontwikkelaars maken investeringen in de

verwachting deze maatschappelijk en/of economisch

terug te verdienen of winst te maken. Hergebruik van

bestaande gebouwen heeft niet altijd hun voorkeur,

omdat dit extra investering vergt of procesmatig ingewik-

kelder lijkt. Niettemin hebben ook zij er belang bij om

kwaliteit te genereren door het gebruik van de bestaande

en bewezen kwaliteiten van de kerkgebouwen. Dit levert

namelijk een positieve uitstraling en meerwaarde op, niet

alleen voor het project zelf maar ook voor het leefklimaat

in de omgeving. Voor woningbouwverenigingen kan het

daarom lonen om in deze gebouwen te investeren. Op

de langere termijn zijn dergelijke investeringen maat-

schappelijk én financieel zeer rendabel. 

Aan de basis
Aan de inzet om belangwekkend cultureel erfgoed te

bewaren, zal altijd inventarisatie en waardestelling ten

grondslag liggen. De eerste inventarisatie, zoals gepre-

senteerd in De Markante Kerk, kan als eerste kader die-

nen, maar is uiteindelijk niet specifiek genoeg. Het maakt

wel duidelijk welke gebouwen bijzondere en wellicht zelfs

urgente aandacht verdienen. De inventarisatie was

bedoeld als een eerste verkenning en nader onderzoek

blijft noodzakelijk. In meer uitgebreid waardestellend

onderzoek zal aandacht moeten worden besteed aan

aspecten die nu onderbelicht zijn gebleven, zoals het

interieur, de liturgische opzet en de stedenbouwkundige

aanleg. De verantwoordelijkheid voor deze inventarise-

rende werkzaamheden ligt vaak in eerste instantie bij de

gemeentelijke overheid, maar gezien de belangen van

kerkgenootschappen of woningcoöperaties kan het initia-

tief ook van deze partijen uitgaan. Een en ander kan

plaatsvinden bij een algemene inventarisatie naar het

kerkelijke bezit binnen een gemeente, naar aanleiding

van een fusie van parochies of kerkelijke gemeenten of

naar aanleiding van een specifieke opgave zoals de her-

structurering van een wederopbouwwijk. Kennis maakt

bewuste en doordachte keuzes mogelijk en kan als basis

dienen voor gemeentelijk ruimtelijk en maatschappelijk

beleid, maar ook voor het beleid dat door de kerken ten

aanzien van hun gebouwenbestand wordt ontwikkeld.

Het maakt immers helder waar de kwaliteiten liggen en

waar niet, zodat bij eventuele afstoting van gebouwen

ook de cultuurhistorische waarde een factor in de besluit-

vorming kan zijn.

Constructief overleg tussen kerken en gemeenten is

eveneens een belangrijke stap om te komen tot een ade-

quaat en zorgvuldig beleid ten aanzien van de gebou-

wen. Indien men immers niet van actuele ontwikkelingen

of vraagstukken op de hoogte is beleidsafstemming of

ondersteuning in de opgave niet mogelijk. Men moet dan

ook open staan voor het gesprek. Een convenant of

intentieverklaring tussen gemeenten, kerkgenootschap-

pen en andere betrokken partijen kan een goede start

zijn voor nadere samenwerking, overigens zonder dat

daarbij de scheiding tussen kerk en staat in gevaar hoeft

te komen. 

Oorspronkelijk gebruik en nevengebruik
De mogelijkheden tot herbestemming van kerkgebouwen

worden bepaald door de eisen die door de voormalige

kerkelijke of nieuwe toekomstige gebruikers aan het

gebouw worden gesteld en door (de constructie van) het

bouwwerk zelf. Het is van belang om bij herbestemming

van wederopbouwkerken ernaar te streven dat het beeld

van het gebouw en de kenmerkende architectuur

gehandhaafd blijven. Een belangwekkend aspect van de

kerkenbouw in de wederopbouwperiode is juist de ont-

wikkeling in de liturgische opzet van de kerkruimten.

Zoiets kan niet eenvoudig worden bewaard bij functiever-

5. Acties voor en met wederopbouwkerken
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ruimhartiger worden omgegaan. Dit is ook zeker noodza-

kelijk als dit de kansen op hergebruik kan vergroten. Een

cultuurhistorische analyse kan als uitgangspunt dienen

om het gewaardeerde karakter van het gebouw te

behouden of te versterken. In een dergelijke analyse kan

bovendien helder worden verwoord wat de ontwikke-

lings- of transformatieruimte van het object is. 

Belangrijke randvoorwaarden voor herbestemming zijn

de gebruiksmogelijkheden die het bestemmingsplan toe-

laat. Indien deze te beperkt zijn, kunnen marktpartijen

worden afgeschrikt, terwijl bijvoorbeeld een bestaande

horecavergunning of afgegeven milieuvergunningen een

object voor marktpartijen aantrekkelijk kan maken.

Belangrijk is dat gemeentelijke overheden planologisch

ruimte bieden om tot geschikte herbestemming te

komen. Ten slotte spreekt het voor zich dat er altijd een

weloverwogen afweging gemaakt wordt tussen wat

maatschappelijk aanvaardbaar en economisch realistisch

is. De overheid zou hierbij een regisserende rol kunnen

spelen, om een evenwichtige afweging van belangen te

bewerkstelligen maar ook omdat van marktpartijen niet

altijd kan worden verwacht dat zij voldoende (willen) anti-

ciperen op het vaak complexe programma van eisen. 

Sloop
Indien er geen passende of economisch rendabele her-

bestemming voor een kerkgebouw kan worden gevon-

den is sloop soms de enige overgebleven optie. Bij ker-

ken in naoorlogse wijken is het van groot belang dat bij

de herontwikkeling van het gebied wordt gestreefd naar

de bouw van een bouwwerk met een zelfde stedenbouw-

kundige werking en inpassing. Dit kan eventueel met

ruimtelijke instrumenten worden gewaarborgd, zoals met

een beeldkwaliteitplan of welstandsnota. 

Roerend religieus cultuurgoed
Een heel specifiek thema bij neven- en herbestemming,

maar ook bij sloop, is de wijze waarop met interieurstuk-

ken en kunstobjecten binnen de kerkelijke ruimten wordt

omgegaan. Het spreekt voor zich dat preekstoelen, alta-

ren, doopvonten, kerkbanken en –stoelen, alsmede

avondmaals- en communiegerei integraal onderdeel uit-

maken van de functie van het gebouw. Niettemin wordt

de onderlinge relatie tussen gebouw en inrichting door

een functiewijziging verstoord. Een kant en klare oplos-

sing is op voorhand niet altijd te geven. Voor een kerkge-

nootschap kan het pijnlijk zijn als elementen als altaren

en avondmaalstafels in een nieuwe functie zichtbaar blij-

ven, hoewel dit uit oogpunt van cultuurhistorische

behoud te prefereren is. De afweging zal per geval moe-

ten worden gemaakt. Vaste, geïntegreerde kunstobjec-

ten, zoals glas-in-lood en wandschilderingen of –mozaï-

eken, kunnen in de nieuwe bestemming zo mogelijk

gehandhaafd worden. Zij vormen immers een bepalend

onderdeel van de architectuur van het gebouw en bepa-

len in grote mate de waardering. 

lies, zelfs niet als het gebouw door een andere (christelij-

ke) geloofsgemeenschap wordt overgenomen. Het beste

voor het behoud van het kerkgebouw is daarom continu-

ering van de functie waar het oorspronkelijk voor werd

gebouwd. Indien een kerkgenootschap dit zelf kan finan-

cieren is er natuurlijk niets aan de hand. In veel gevallen

zal een kerkgebouw echter ook inkomsten uit andere

bronnen moeten genereren om zichzelf te bedruipen en

de kerkelijke kassen, uiteindelijk bedoeld voor diaconaal

werk, niet te zeer te belasten. 

Bij de inzet om hooggewaardeerde wederopbouwker-

ken te bewaren hoort nevengebruik aandacht te krijgen.

Bij nevengebruik blijft het oorspronkelijke kerkgenoot-

schap immers het gebouw gebruiken, maar deelt deze

ruimte (of de nevenruimtes) met andere gebruikers. Het

spreekt voor zich dat dit nevengebruik passend dient te

zijn bij de kerkelijke bestemming. Culturele en zorgfunc-

ties lenen zich goed voor nevengebruik.

Om nevengebruik mogelijk te maken, kunnen gemeen-

telijke overheden, zeker als het om cultureel waardevolle

gebouwen gaat, ruimhartig optreden door bijvoorbeeld

door de mogelijkheden tot exploitatie in het bestem-

mingsplan te verruimen. Daarnaast kan de gemeentelijke

overheid zelf actief een nevengebruik te verzorgen.

Zeker de wijkkerken lenen zich vaak uitstekend voor

nevengebruik, doordat zij een prominente ligging hebben

op een centrale positie in de wijk. Dit is natuurlijk hele-

maal het geval indien er meerdere bijgebouwen of

nevenruimtes aanwezig zijn. In ander gevallen is het

mogelijk om aan, bij of in het bestaande gebouw een toe-

voeging te maken. In diverse wederopbouwwijken staan

herstructureringsprogramma’s op het programma. Het is

voor gemeenten, woningcoöperaties en projectontwikke-

laars interessant om hierbij ook oog te hebben voor het

potentiële gebruik van kerken in de wijk voor andere

maatschappelijke functies. Met soms eenvoudige midde-

len, zoals een verbouwing van een leegstaande pastorie,

kan een ‘nieuw’ wijkcentrum met elan worden gecreëerd.

Het spreekt voor zich dat de gemeentelijke overheid der-

gelijk nevengebruik ook planologisch mogelijk maakt. 

Voor de planvorming rond en de totstandkoming van

geschikt nevengebruik is vaak een investering noodzake-

lijk. Het lijkt gerechtvaardigd dat deze in de eerste plaats

door de kerkgemeenschap wordt gedaan, maar het is

natuurlijk ook mogelijk dat een overheid (co)financiert.

Dit is vooral afhankelijk van de aard van de nevenge-

bruik. 

Herbestemming 
Indien een kerkgenootschap het kerkgebouw definitief

verlaat dan staat de toekomst van het gebouw hoe dan

ook ter discussie. Bij belangrijke, hooggewaardeerde

wederopbouwkerken zullen de mogelijkheden om het

voorbestaan van (de hoofdvorm van) het gebouw te

garanderen moeten worden afgewogen. Herbestemming

is vaak de enige reële optie. Bij herbestemming gaat de

voorkeur uit naar aansluiting bij de oorspronkelijke maat-

schappelijke betekenis van de kerk. Dit vergemakkelijkt

ook de overgang voor de vertrekkende kerkgemeente en

voor de draagkracht voor het behoud bij haar lidmaten.

Een religieuze, culturele of sociale functie ligt meestal

voor de hand. De vaak centrale en prominente positie

van wederopbouwkerken en de schaal van de architec-

tuur vragen nu eenmaal om een dergelijke publieke func-

tie. De mogelijkheden tot herbestemming zullen per

geval verschillen. Particuliere bestemmingen, zoals win-

kels, kantoren of woningen kunnen in sommige gevallen

een goede oplossing bieden. De vaststelling van de nieu-

we functie hangt af van de behoefte in een wijk of

gemeente.

Bij beschermde monumenten speelt de reversibiliteit

van de aanpassingen een belangrijke rol, omdat de inte-

griteit van het beschermde object voorop staat. Dat wil

zeggen dat de ingreep op enig moment is terug te draai-

en, zonder dat daarbij de monumentale waarden verlo-

ren zijn gegaan. In het geval van wederopbouwkerken

heeft het natuurlijk ook de voorkeur om dit reversibel uit

te voeren, maar kan met dat uitgangspunt wel (veel)
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Pius X-kerk 
ZONNEOORD 286, ’S-GRAVENHAGE
architect: T. Nix, Th. Taen
bouwjaar: 1960
Architect transformatie: Tom van den Haspel, Interieur architectuur en 3D
communicatie (Rotterdam) i.s.m. ASWA Architecten (Rotterdam)

Nadat het bisdom Rotterdam de Pius X-kerk had ver-

kocht, diende de gelegenheid zich aan om deze markant

gelegen kerk om te bouwen tot een multifunctioneel

zorgcentrum, waarin onder andere praktijkruimten voor

huisartsen, fysiotherapeuten en psychotherapeuten

beschikbaar kwamen. Op deze wijze kreeg het gebouw

opnieuw betekenis voor de wijk. 

Bij de transformatie werd nadrukkelijk rekening gehou-

den met het bijzondere modernistische ontwerp, waaruit

ook een belangstelling van de architecten voor de princi-

pes van de gulden snede sprak. 

Voor het nieuwe gebruik werden diverse aanpassingen

gedaan. De oriëntatie op de omgeving werd verbeterd

door een nieuwe hoofdingang en het aanbrengen van

raamopeningen in de gesloten muurvlakken. Deze aan-

passingen sloten aan bij het oorspronkelijke ontwerp. De

wijzigingen in het interieur waren groot. In de grote kerk-

ruimte werden volumes ingebouwd, die een eigen dyna-

miek hebben en niet direct aansluiten bij de bestaande

architectuur. Het project won in 2004 de publieksprijs van

de Nieuwe Stad Prijs van de gemeente Den Haag. 

www.tomvandenhaspel.com

www.aswa.nl. 
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BELEID VOOR WEDEROPBOUWKERKEN

kerkelijke en burgerlijke gemeenten, subsidiëring van

planvorming en erfgoededucatie kunnen kerkgenoot-

schappen worden ondersteund bij het opzetten van dit

beleid en het maken van afgewogen keuzes worden

begeleid. Bovendien kunnen de overheden op voorhand

duidelijk maken welke kerkgebouwen zodanig worden

gewaardeerd om cultuurhistorische, architectuurhistori-

sche of stedenbouwkundige redenen, dat behoud

gewenst is. Een overlegstructuur heeft bovendien als

voordeel dat in een eerder stadium door gemeenten kan

worden meegedacht over een mogelijke invulling van

vrijkomende kerkgebouwen of dat er mogelijkheden wor-

den gevonden om aan het gebouw een passend neven-

gebruik te geven waardoor de noodzaak voor het kerk-

genootschap om het geheel te verlaten afneemt. 

Een veel gehoord argument tegen beleidsafstemming

tussen kerk en overheid is het grondwettelijk beginsel

van de scheiding van kerk en staat. Subsidiëring van

kerkelijke activiteiten is hierdoor niet mogelijk. Dit neemt

niet weg dat de overheid kan bijdragen in kosten die de

kerkgenootschappen moeten maken vanwege zwaarwe-

gende maatschappelijke belangen, zoals het behoud

van kerkgebouwen met hoge erfgoedwaarden. Het

assisteren bij het opstellen van gebouwenbeleid, het

meedenken over mogelijke, maatschappelijk relevante

neven- of herbestemmingen en het meefinancieren

daarvan behoort dus wel degelijk tot de mogelijkheden.

De mogelijkheden om maatschappelijk relevante activi-

teiten van kerken te subsidiëren behoort wellicht tot de

mogelijkheden, maar valt buiten het kader van deze

wegwijzer.

Er is sprake van een landelijke tendens dat er pas over

de toekomst van het (kerkelijk) gebouw wordt nagedacht

op het moment dat het in feite te laat is, namelijk wan-

neer het gebouw al leegstaat, wordt verkocht of een

sloopvergunning is aangevraagd. Geregeld komt het ook

voor dat de voormalige kerkelijke gebruiker het gebouw

af wil stoten, maar wel zeggenschap wil hebben over het

lot van het gebouw, bijvoorbeeld door een beding in het

koopcontract. Begrijpelijk is een dergelijke reactie wel,

gezien de blijvende, grote emotionele verbondenheid van

de parochie of gemeente met het gebouw. Dit kan leiden

tot ingewikkelde en moeizame processen. Mede om

deze redenen wordt in hier gepleit voor het ontwikkelen

van pro-actief gebouwenbeleid, passend bij de toekomst-

visie van het betreffende kerkgenootschap. 

Het spreekt voor zich dat het uitzetten van gebouwen-

beleid in eerste instantie een taak is van de kerkgenoot-

schappen. Het is een specialistische taak, waarbij

inschakeling van deskundige advisering aan te bevelen

is. Gezien de overeenkomsten met regulier monumen-

ten- en erfgoedbeleid – de wederopbouwkerken krijgen

immers juist vanwege hun bijzondere cultuur- en archi-

tectuurhistorische waarden aandacht– ligt hier ook een

taak voor overheden als de provincie en de gemeenten,

ook om dit financieel mogelijk te maken. Binnen het

Programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel is tot

november 2009 mogelijk om subsidie te krijgen voor een

haalbaarheidsstudie naar hergebruik. Daarnaast kent de

Provincie Overijssel het programma Beheer en Behoud

waarin ook subsidiemogelijkheden voor dergelijke stu-

dies voor handen zijn. Door  structureel overleg tussen

6. Pro-actief  gebouwenbeleid
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Stappenplan naar pro-actief  gebouwenbeleid
Op basis van al het voorgaande kan een stappenplan
worden opgesteld, dat als leidraad kan dienen proactief

gebouwenbeleid op te zetten en een adequaat program-

ma van eisen oplevert voor zinvol neven- of hergebruik.

Dit plan is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld van

de onderwerpen die aan de orde kunnen komen om het

gewenste resultaat te bewerkstelligen. De stappen

bestaan uit geclusterde vragen, waarop verschillende

betrokken partijen antwoorden moeten formuleren. Bij

ieder cluster van vragen staat daarom ook aangegeven

welke partijen of specialisten in ieder geval een rol spe-

len. Ook wordt duidelijk welke acties er ondernomen kun-

nen en moeten worden en – belangrijk – wat het resul-

taat is. 

Opzetten van het gebouwenbeleid
Het opzetten van gebouwenbeleid kan voor het gehele

bezit van toepassing zijn, maar ook voor bezit binnen

een bepaalde regio of zelfs op het niveau van een indivi-

dueel gebouw. Vanuit de geest van deze wegwijzer gaat

de voorkeur uit naar de ontwikkeling van beleid voor alle

gebouwen in bezit van een parochie of gemeente, dan-

wel het totaal aan kerkbezit binnen een burgerlijke

gemeente. Het analyseren van het kerkelijk wederop-

bouwerfgoed en het vaststellen van het actueel gebruik

en het toekomstperspectief is essentieel. 

ANALYSE KERKELIJK WEDEROPBOUWERFGOED

VRAGEN: 

� Vertegenwoordigt het gebouw belangrijke architectuur-

historische waarde?  

� Vertegenwoordigt het gebouw belangrijke cultuurhisto-

rische/kerkhistorische waarde?  

� Vertegenwoordigt het gebouw een belangrijke steden-

bouwkundige/landschappelijke waarde?  

� Vertegenwoordigt het gebouw een belangrijke ensem-

blewaarde?  

� Is het gebouw gaaf?  

� Is het gebouw zeldzaam?  

� Hoe verhouden deze kwaliteiten zich tot andere

gebouwen in het totale bezit? 

BETROKKEN PARTIJEN: 

� Provinciale en gemeentelijke overheden: financiering/

subsidiëring kosten onderzoek.

� Kerkgenootschappen/eigenaren: financiering, facilite-

ren onderzoek.

� Erfgoeddeskundige: uitvoering onderzoek.

RESULTAAT: 

� Aanzet tot structurele overlegstructuur tussen overhe-

den en kerkgenootschappen/eigenaren. 

� Inzicht in de (cultuurhistorische) betekenis van de kerk.

� Onderlegger voor de ontwikkeling van gebouwenbeleid

bij zowel de kerkgenootschappen, eigenaren en overhe-

den.

� Inzicht in de transformatiemogelijkheden op hoofdlij-

nen.

stap 1
VASTSTELLEN ACTUEEL GEBRUIK EN 
TOEKOMSTPERSPECTIEF

VRAGEN:

� Wat is de huidige functie van het gebouw?

� Is dit gebruik in overeenstemming met het oorspronke-

lijke gebruik? 

� Is het huidige gebruik bedreigend voor de erfgoed-

waarden van het gebouw? 

� Is er binnen afzienbare tijd sprake van verlies van de

oorspronkelijke functie?  

� Is er binnen afzienbare tijd sprake van exploitatiepro-

blemen?

� Zijn er zwaarwegende cultuurhistorische, economische

of sociaal-maatschappelijke redenen om te zoeken

naar een geschikt neven- of hergebruik? 

� Wat is de onderhoudstaat op hoofdlijnen?

BETROKKEN PARTIJEN: 

� Kerkgenootschappen/eigenaren: besluitvorming en 

formuleren uitgangspunten gebouwenbeleidsplan.

� Gemeentelijke overheid: inhoudelijke ondersteuning

totstandkoming gebouwenbeleidsplan; anticiperen op

gebouwenbeleidsplan in het eigen ruimtelijk beleid. 

� Erfgoedspecialist: inhoudelijke ondersteuning totstand-

koming beleidsplan.

RESULTAAT: 

� Overlegstructuur kerkgenootschappen, eigenaren en

overheden.  

� Inzicht in het actuele en toekomstige gebruik als

onderlegger voor gebouwenbeleid bij zowel kerkge-

nootschappen, eigenaren en overheden.

� Onderlegger voor het bepalen van het ambitieniveau

voor behoud bij kerkgenootschappen, eigenaren en

overheden. Met andere woorden: stappenplan naar

regulier onderhoud, neven- of hergebruik of sloop. 

stap 2



B
E

L
E

ID
 V

O
O

R
 W

E
D

E
R

O
P

B
O

U
W

K
E

R
K

E
N

41
Onderzoek randvoorwaarden voor 
neven- of  hergebruik 
Op basis van het opzetten van gebouwenbeleid is helder

of een kerkgebouw in de toekomst de religieuze functie zal

behouden, deels zal behouden of geheel zal verliezen. In

de laatste twee gevallen is het van wezenlijk belang dat er

goede afwegingen worden gemaakt over neven- en her-

gebruik, dan wel sloop. Voor het onderzoek naar zinvol

her- of nevengebruik is het noodzakelijk om de volgende

onderwerpen in kaart te brengen: kerkelijke en sociaal-

maatschappelijke randvoorwaarden, economische rand-

voorwaarden, locatiegebonden randvoorwaarden,

gebouwtechnische randvoorwaarden en tot slot planologi-

sche randvoorwaarden. De gehanteerde volgorde is niet

dwingend, omdat alle aspecten uiteindelijk een rol spelen

in de afwegingen. Wel verdient het aanbeveling de kerke-

lijke en sociaal- maatschappelijke randvoorwaarden aan

de voorkant van het proces in te brengen. Het draagvlak

voor her- en nevengebruik moet vaakk aan deze basis

worden gecreëerd, ook om het vervolgproces te stroomlij-

nen.
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VRAGEN: 

� Wat is passend neven- of hergebruik vanuit het oog-

punt van het religieus gebruik?

� Wat is passend neven- of hergebruik vanuit het oog-

punt van erfgoedwaarden? 

� Welke behoefte aan voorzieningen is er vanuit sociaal-

maatschappelijk oogpunt?

BETROKKEN PARTIJEN:

� Kerkgenootschappen/eigenaren: bepalen van pro-

gramma van eisen.

� Gemeentelijke overheid: regie, bepalen van program-

ma van eisen op basis van sociaal-maatschappelijk,

ruimtelijk of andere beleidsdoelen.

� Marktpartijen: bepalen van programma van eisen.

� Erfgoeddeskundige: inhoudelijke ondersteuning, con-

ceptvorming.

RESULTAAT:

� Analyse van de sociaal-maatschappelijke en/of kerke-

lijke behoefte aan bestemmingen.

� Inzicht in de bandbreedte van mogelijk neven- of 

hergebruik.

� Inzicht in de haalbaarheid van mogelijk neven- of 

hergebruik.

VRAGEN

� Wie is of wordt verantwoordelijk voor de exploitatie van

het neven- of hergebruik? 

� Is het neven-of hergebruik economisch haalbaar?

� Op welke termijn kan het neven- of hergebruik worden

gerealiseerd? 

BETROKKEN PARTIJEN:

� Kerkgenootschappen/eigenaren: bepalen van financie-

ringsmogelijkheden.

� Gemeentelijke overheid: regie, planning bepalen van

(co)financieringsmogelijkheden.

� Marktpartijen: bepalen van (co)financieringsmogelijk-

heden.

RESULTAAT: 

� Inzicht in de financieringsmogelijkheden en rentabiliteit

van de investering.

� Inzicht in de verantwoordelijkheid van financiering.

� Inzicht in de planning.

stap 4
KERKELIJKE EN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE 
RANDVOORWAARDEN 

stap 3
ECONOMISCHE RANDVOORWAARDEN 

VRAGEN:

� Is het neven- of hergebruik stedenbouwkundig inpas-

baar?

- Is er voldoende ontwikkelings- of transformatie-

ruimte ruimte binnen het bestaande complex?

- Is er voldoende ruimte binnen het bestaande 

complex voor splitsen of inbouwen? 

- Is er voldoende ruimte op het perceel voor bij-, 

op- of aanbouwen?

� Gaan de benodigde aanpassingen ten koste van 

cultuurhistorische kwaliteiten?

BETROKKEN PARTIJEN:

� Kerkgenootschappen/eigenaren: financiering onder-

zoek. 

� Gemeentelijke overheid: financiering onderzoek.

� Marktpartijen: financiering onderzoek. 

� Erfgoeddeskundige: inhoudelijke ondersteuning bij-

voorbeeld bepalen transformatieruimte op basis van de

cultuurhistorische kwaliteiten.

� Stedenbouwkundige en Architect: inhoudelijke onder-

steuning bijvoorbeeld conceptvorming.

RESULTAAT:

� Inzicht in de specifieke ontwikkelings-  en transforma-

tieruimte van de locatie.

stap 5
LOCATIEGEBONDEN RANDVOORWAARDEN



VRAGEN: 

� Wat is de technische onderhoudssituatie van het

gebouw? 

� Indien de huidige technische toestand van het gebouw

het beoogde neven- of hergebruik niet toelaat, zijn er

aanpassingen mogelijk zonder dat daarbij het specifie-

ke karakter wordt benadeeld?

BETROKKEN PARTIJEN: 

� Kerkgenootschappen/eigenaren: financiering onder-

zoek. 

� Gemeentelijke overheid: financiering onderzoek;

inhoudelijke ondersteuning.

� Marktpartijen: financiering onderzoek. 

� Constructeur/architect: uitvoering bouwtechnisch

onderzoek. 

� Erfgoeddeskundige: inhoudelijke ondersteuning.

RESULTAAT: 

� Inzicht in de technische staat van het gebouw.

� Inzicht in het gevolg voor het specifieke karakter van

het gebouw bij eventuele technische aanpassingen.
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stap 6
GEBOUWTECHNISCHE RANDVOORWAARDEN

stap 7
PLANOLOGISCHE RANDVOORWAARDEN

VRAGEN:

� Welke planologische aspecten spelen een rol bij

neven- of hergebruik? 

- Wat is de ligging van het gebouw? 

- Wat wordt bepaald in het bestemmingsplan? 

- Is er een ontwikkelingsvisie opgesteld voor het 

gebied? 

� Bestaan er formele planologische bezwaren voor het

nevengebruik?

- Zo ja: kunnen deze worden omzeild?

BETROKKEN PARTIJEN: 

� Gemeentelijke overheid: inzicht verschaffen in vigeren-

de planologische regelgeving, aanpassing van planolo-

gische regelgeving.   

RESULTAAT: 

� Inzicht in de planologische factoren bij neven- en her-

gebruik.
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Heilig Hart van Jezuskerk
BORNSESTRAAT 196
architect: Joh. H. Sluijmer
bouwjaar: 1954
Architect transformatie: LKSVDD architecten (Hengelo)

In 2003 werd de Heilig Hart van Jezuskerk in Almelo defi-

nitief door de parochie verlaten. Deze kerk van architect

Johannes Sluijmer werd voor de architectuur, constructie

en vormgeving sterk geïnspireerd door de Bossche

School. De kerk stond lange tijd op de nominatie om te

worden gesloopt, om plaats te maken voor woningen. 

Er werd bijtijds een goede herbestemming gevonden: 

de kerk zal onderdak gaan bieden aan de nabijgelegen

St. Plechelmusschool, die ruimtegebrek had. Voor de

zinvolle herbestemming ontvingen de opdrachtgever en

de architect erkenning met het winnen van de tweede

prijs in de prijsvraag ‘Erfgoed op eigen benen’, georgani-

seerd en gefinancierd door het VSB-cultuurfonds. Met de

herbestemming van het kerkgebouw komt ook ruimte vrij

in de omgeving van de school voor nieuwe ontwikkelin-

gen in de buurt. Op deze wijze ontstaat er weer een echt

buurtcentrum. 

Bij de herbestemming is zorgvuldig omgegaan met het

gebouw en zijn directe omgeving. De lokalen worden bin-

nen de bestaande maatvoering in de kerk ingebouwd en

het materiaal van de inbouwen contrasteert bewust met

het muurwerk van de kerk. 

www.lksvdd.nl
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Fondsen

Dinamo Fonds
Jaarlijks keert het Dinamo Fonds de netto-inkomsten uit

het beheerde vermogen uit aan projecten op het gebied

van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg.

www.dinamofonds.nl

Mondriaanstichting
Dit cultuurfonds richt zich op bijzondere projecten op het

gebied van beeldende kunst, vormgeving en musea sti-

muleert en (ook financieel) ondersteunt.

www.mondriaanfoundation.nl

Nationaal restauratiefonds
Het NRF verstrekt financieringen, geeft voorlichting en

ontwikkelt nieuwe procedures en financieringsvormen

met als doel het behoud en herstel van monumentale

panden.

www.restauratiefonds.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het PBC financiert restauratieprojecten van monumenten.

www.prinsbernhardcultuurfonds.nl 

Stimuleringsfonds voor Architectuur
Bij dit fonds staat het werken aan concrete ontwerpopga-

ven met relatie tot sociaal-maatschappelijke vraagstuk-

ken centraal. Het fonds subsidieert geen bouwproductie,

maar culturele projecten die een bijdrage leveren aan de

kennisontwikkeling van de ontwerpende disciplines.

www.archfonds.nl 

VSB fonds
Het VSB fonds steunt projecten op het gebied van kunst

& cultuur, cultuurparticipatie (culturele diversiteit, verrij-

king en vernieuwing), cultuureducatie (educatieve metho-

den en intercultureel onderwijs) en cultuurbehoud (ver-

wervings-, restauratie- en behoudsprojecten en toegan-

kelijkheidsbevordering van het cultuurhistorisch erfgoed).

www.vsbfonds.nl 

Belangenorganisaties

CIO-K: Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken behandelt

onderwerpen op het terrein van kerk en overheid. De

commissie kerkelijke gebouwen richt zich op monumen-

tale kerkgebouwen. 

www.cioweb.nl 

SAMENWERKEN AAN DE WEDEROPBOUWKERKEN

Overzicht onafhankelijke organisaties bij
(her)gebruik religieuze gebouwen 

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen –
Drenthe
Deze stichting adviseert bij onderhoud en restauratie van

kerken in Groningen en Drenthe. 

www.sbkgd.nl 

Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen
Overijssel/Flevoland en Gelderland
Deze stichting zet zich in om eigenaren van kerkelijke

gebouwen te helpen bij restauratieplannen, verbouwin-

gen en onderhoud van gebouwen en tot die gebouwen

behorend meubilair. 

www.sbkg.nl 

Stichting Vom Himmel Hoch
De stichting stelt zich tot doel om de waardering voor

oude kerken en aanverwante cultuur te vergroten. 

www.vomhimmelhoch.nl 

Task Force Toekomst Kerkgebouwen
Landelijk operend burgerinitiatief dat zich inzet om sloop

van kerkgebouwen en kloosters te voorkomen.

www.toekomstkerkgebouwen.nl

Vereniging van Beheerders van Monumentale
Kerkgebouwen
Landelijke Vereniging voor Eigenaren en Beheerders van

Monumentale Kerkgebouwen. 

De vereniging zet zich in voor een goed beheer en

gebruik van monumentale kerkgebouwen in Nederland.

Verder  en om de samenleving zoveel mogelijk bekend te

maken met de multifunctionele gebruiksmogelijkheden

van deze gebouwen.

www.vbmk.nl

Erfgoed- en monumentenorganisaties 

Erfgoed Nederland
Erfgoed Nederland zet zich in voor de versterking van de

maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van

het cultureel erfgoed als geheel en daarbinnen van de

deelsectoren archeologie, archieven, monumenten en

musea. 

www.erfgoednederland.nl 

Monumentenwacht 
Provinciale monumentenwachten inspecteren monumen-

ten en adviseren bij onderhoudwerkzaamheden.

www.monumentenwacht.nl

Het Oversticht
Kennis- en adviescentrum is actief op het gebied van

ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk erfgoed. 

www.oversticht.nl 

Steunpunt Cultureel Erfgoed 
Het provinciaal erfgoedhuis verzorgt eerstelijns onder-

steuning bij monumentenadvisering. In Overijssel is het

steunpunt ondergebracht bij Het Oversticht. 

www.oversticht.nl 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Rijksdienst (de voormalige RACM) is onderdeel van

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Als dienst van de rijksoverheid biedt RCE een overzicht

van de cultuurhistorische waarden in ons land.

www.cultureelerfgoed.nll
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