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Inleiding

Het kerkgebouw
 van richting

veranderen. In N
ederland 

w
onen eind 2016 ruim

 
3,8 m

iljoen (22%
) room

s-
katholieken. 16%

 beschouw
t 

zich protestant, 5%
 

beschouw
t zich islam

iet 
en 6%

 rekent zich tot een 
andere religie. Het aantal 
volw

assenen dat aangeeft 
niet-godsdienstig te zijn, is 
ten opzichte van 2010 m

et 3%
 

gestegen tot 49%
 in 2014.

(w
w

w.kaski.nl)

Het aantal kerkgebouw
en in N

ederland daalde de afgelopen jaren m
et onge-

veer 1,5 à 2%
 per jaar tot 1.484 kerken eind 2016. Verspreid over de Provincie 

Lim
burg staan 608 religieuze objecten, zoals kerken, kloosters en kapellen. 

Het bisdom
 Roerm

ond bestaat uit 294 parochies m
et 310 kerkgebouw

en. Door 
de ontkerkelijking zullen steeds m

eer kerken hun religieuze functie gaan ver-
liezen. De prognose is dat een kw

art van alle kerken in de kom
ende tien jaar de 

deuren sluit. (w
w

w.kaski.nl)

Steeds m
eer bew

oners(initiatieven) denken na over het vraagstuk: Hoe kunnen 
w

e het kerkgebouw
 voor de gem

eenschap behouden? Dat parochianen in het 
verleden de m

iddelen voor de bouw
 regelden, betekent niet dat het gebouw

 
van de gem

eenschap is. Dat herbestem
m

en van een parochiekerk niet eenvou-
dig is, blijkt uit het feit dat er w

einig inspirerende voorbeelden zijn. W
e kennen 

allem
aal de kerk in M

aastricht die verbouw
d is tot boekhandel, m

aar dit w
as 

een kloosterkerk en geen parochiekerk. Een kerk in Sittard die om
gebouw

d is 
tot m

ultifunctioneel centrum
, m

aar dan w
el gelegen in een w

ijk en niet in een 
dorp. Ook vinden w

e m
ooie voorbeelden buiten Lim

burg, zoals in het Brabant-
se Esbeek. Een parochiekerk in een klein dorp, m

aar de kerk viel onder ver-
antw

oording van het bisdom
 Den Bosch. En dan de kerk van Vaesrade, m

aar 
deze is niet aan de eredienst onttrokken. Voor u ligt daarom

 een brochure 
zonder voorbeelden, m

aar m
et inform

atie over het com
plexe sam

enspel van 
w

ie en w
at kom

t kijken bij het herbestem
m

en van een kerk. Stel je eens voor, 
een typisch Lim

burgs vergezicht, m
aar dan zonder kerktorens. VKKL w

il sam
en 

m
et bew

onersinitiatieven onderzoeken hoe w
e onze karakteristieke Lim

burgse 
parochiekerken voor de dorpen kunnen behouden. 

Het eerste hoofdstuk beschrijft in grote lijnen het proces. In de daarop volgen-
de hoofdstukken w

orden specifieke onderdelen nader toegelicht. Hoofdstuk 2 
en 3 behandelen de vraag w

aarom
 altijd m

inim
aal drie partijen betrokken zijn 

bij het herbestem
m

en van een kerk. Hoofdstuk 4 staat stil bij m
ede- of herbe-

stem
m

ing. Hoofdstuk 5 behandelt de parochiekerk in relatie tot zijn om
geving 

en hoofdstuk 6 blikt vooruit naar een uit te voeren haalbaarheidsonderzoek.

"
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De grote lijnen

VKKL gelooft in de eigen kracht van de gem
eenschap 

w
aarbij de w

ens om
 sam

en te w
erken m

et anderen 
richtinggevend is. De grote opgave bij het herbestem

m
en 

van een kerk is om
 recht te doen aan de specifieke 

cultuurhistorische betekenis van het gebouw
 in zijn 

nieuw
e functie. Een nieuw

e bestem
m

ing geven aan een 
parochiekerk is een taai, m

oeizaam
 en langdurig traject, 

m
aar m

et inzichtelijk m
aken van alle betrokkenen, 

projectm
atig w

erken en heldere en open com
m

unicatie, 
w

ordt de kans van slagen groter.

1. 
Alle betrokkenen

2. 
Projectm

atig w
erken

3. 
Heldere en open com

m
unicatie

Alle betrokkenen
W

at zich afspeelt rondom
 een kerkgebouw

 heeft nogal eens de kenm
erken van 

een spel w
aarin m

eerdere spelers zich over het speelveld bew
egen en zonder 

enige sam
enhang m

et elkaar de strijd aangaan. N
atuurlijk is de eigenaar van 

het kerkgebouw
 één van de spelers. Het is vaak het parochiebestuur dat zich 

beschouw
t als de trotse eigenaar van het gebouw. Vervolgens zijn er de be-

w
oners die vinden dat hun dorp niet zonder beeldbepalend kerkgebouw

 kan. 
Ook andere spelers hebben de nodige invloed, denk daarbij aan gem

eente, 
het bisdom

, m
onum

entenzorg, Provincie en com
m

erciële m
arktpartijen, zoals 

w
oningcorporaties en projectontw

ikkelaars. Bij het herbestem
m

en van een 
parochiekerk zijn in tegenstelling tot andere projecten altijd drie partijen be-
trokken, nam

elijk parochiebestuur, gem
eente en bew

oners. In hoofdstuk 2 en 
3 w

ordt uitgelegd w
aarom

 dit zo is.
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Heldere en open com
m

unicatie
Vanaf het begin helder en open com

m
uniceren is belangrijk. Dit klinkt logisch, 

m
aar w

aar ga je over com
m

uniceren als je nog niet w
eet w

at je w
il bereiken. 

Laat staan de w
eg die bew

andeld m
oet w

orden om
 dit te kunnen bereiken. 

Toch is het belangrijk om
 in gesprek m

et anderen na te denken over een nieu-
w

e bestem
m

ing voor het kerkgebouw. M
et open com

m
unicatie w

ordt hier 
vooral de uitnodiging naar anderen om

 m
ee te denken bedoelt. Het is niet 

vreem
d als nog niet iedereen de noodzaak van herbestem

m
en van de kerk 

ziet. W
el is iedereen ervan overtuigd dat de parochiekerk behouden m

oet blij-
ven. Open com

m
unicatie geeft draagvlak en kan onverw

achte creativiteit en 
denkkracht losm

aken. Om
 anderen te kunnen overtuigen is naast respect voor 

de ander bepaalde basiskennis nodig.

Als bew
oners(initiatief) krijg je altijd m

et tw
ee besturen te m

aken, nam
elijk 

het kerkbestuur en het gem
eentebestuur. Om

 te kunnen begrijpen w
aarom

 zij 
bepaalde beslissingen nem

en, is het belangrijk om
 te bese&en dat zij dit doen 

op basis van hun eigen w
etboek. Bij het herbestem

m
en van een parochiekerk 

w
orden beslissingen genom

en op basis van het N
ederlands burgerlijk w

etboek 
en het Room

s-Katholiek w
etboek van Canoniek recht. In het volgende hoofd-

stuk m
eer hierover.

Projectm
atig w

erken
Projectm

atig w
erken is een m

ethodiek die helpt om
 belangrijke zaken niet over 

het hoofd te zien. In iedere fase w
orden een aantal concrete stappen gezet. 

Elke volgende fase vloeit m
eestal logisch voort uit de vorige. De volgende 

fases w
orden onderscheiden:

1. 
Oriëntatie

- 
M

ede- of herbestem
m

ing
- 

Kerkgebouw
 en zijn om

geving
- 

 Instellen initiatiefgroep m
et in ieder geval afvaardiging nam

ens kerk-
bestuur, gem

eente en bew
oners(initiatief)

2. 
Haalbaarheid

- 
W

at betekent het kerkgebouw
 voor zijn om

geving?
- 

 W
at is de behoefte / vraag van de om

geving in relatie tot het  
kerkgebouw

? 
- 

W
at zijn w

ensen en ideeën voor nu, m
aar ook voor over 10 jaar?

- 
 W

at is de fysieke staat van het kerkgebouw
 en de eventuele  

bijgebouw
en?

- 
W

elke andere m
aatschappelijke accom

m
odaties zijn er?

- 
W

elke m
ogelijke toekom

stige gebruikers zijn er?
- 

W
at zijn knelpunten, m

aar ook w
aar liggen de kansen?

- 
Analyse van de gegevens en het ontw

ikkelen van m
ogelijke scenario’s

3. 
Beslis sam

en w
at te doen

- 
Keuze m

aken voor één scenario
- 

Com
m

unicatie m
et alle betrokkenen

- 
Uitw

erken van het gekozen scenario tot een concreet plan

4. 
Doen

- 
Concreet plan uitvoeren

- 
Iedereen betrokken houden

5. 
Borgen

    

N
EEM

 DE TIJD EN
 M

OEITE OM
 ELKAAR TE BEGRIJPEN

TIP!
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Tw
ee w

etboeken

Bij herbestem
m

ing van een parochiekerk kom
en de 

initiatiefnem
ers in aanraking m

et zow
el het N

ederlands 
burgerlijk w

etboek als het Room
s-Katholiek w

etboek van 
Canoniek recht. In dit hoofdstuk kom

en beide w
etboeken 

aan de orde. Als eerste het burgerlijk w
etboek dat 

als basis w
ordt gebruikt om

 besluiten te nem
en over 

them
a’s als cultureel erfgoed en m

onum
entenzorg.

Cultureel erfgoed
M

et de term
 cultureel erfgoed doelt m

en op voor onze cultuur en geschiede-
nis w

aardevol geachte m
ateriële en im

m
ateriële kenm

erken uit het verleden. 
M

ateriële kenm
erken zijn m

onum
enten, archeologische vondsten, archieven, 

bescherm
de dorpsgezichten en bouw

kundige w
erken. Bij bouw

kundige w
er-

ken kan gedacht w
orden aan industrieel erfgoed, m

onum
entale w

oonhuizen, 
kastelen, m

olens en kerken. Voorbeelden van im
m

aterieel erfgoed zijn dia-
lecten, verhalen, recepten, optochten en klederdracht. Religieus cultureel 
erfgoed bestaat dus uit zow

el m
ateriaal erfgoed, zoals kerken en kapellen, 

en im
m

aterieel erfgoed zoals een kerkelijke processie.

M
onum

entenzorg
De Erfgoedw

et heeft op 1 juli 2016 de M
onum

entenw
et uit 1988 vervangen. 

In de Erfgoedw
et is vastgelegd hoe m

et ons erfgoed om
 te gaan. W

ie heeft 
w

elke verantw
oordelijkheid en hoe w

ordt toegezien op de naleving van de 
w

et. M
onum

entenzorg kijkt steeds m
inder naar het m

onum
ent als object, 

m
aar m

eer naar het gebouw
 in relatie tot zijn om

geving, ook w
el erfgoeden-

sem
ble genoem

d. Een functioneel sam
enhangende ruim

telijke eenheid m
et 

een gedeelde geschiedenis. Een voorbeeld is dat niet alleen de boerderij 
onder de erfgoedw

et valt, m
aar de boerderij in relatie tot zijn bijgebouw

en, 
erf, boom

gaard en landerijen.

Een kerkelijk erfgoedensem
ble bestaat uit het kerkgebouw, pastorie, eventu -

eel parochiehuis en de grond w
aarop deze gebouw

en liggen. Een parochiehuis 
is een gebouw

 dat fungeerde als gem
eenschapshuis voor room

s-katholieke 
parochianen. 

M
onum

entenstatus
In totaal zijn in N

ederland in de loop van de geschiedenis ruim
 19.000 kerken 

gebouw
d. Op dit m

om
ent zijn er nog 7.000 kerken over, w

aarvan ongeveer 
2.300 kerken door protestanten en 1.700 door katholieken w

orden gebruikt. 
M

eer dan de helft van de room
s-katholieke kerkgebouw

en is een m
onum

ent 
en m

eestal een rijksm
onum

ent. De anderen zijn vaak gem
eentelijke of pro-

vinciale m
onum

enten. Van de 542 Lim
burgse kerken hebben er 209 de status 

van rijksm
onum

ent. Plaatsing van een kerkgebouw
 op de m

onum
entenlijst 

kent aan het gebouw
 een bijzondere status en w

aarde toe. Heeft de kerk 
eenm

aal de m
onum

entenstatus dan is het reëel dat het parochiebestuur niet 
m

eer alleen opdraait voor de kosten van onderhoud. Zo kan bijvoorbeeld de 
gem

eente gevraagd w
orden gem

eenschapsgeld in te zetten voor behoud van 
het kerkgebouw. M

aar plaatsing op de m
onum

entenlijst heeft ook nadelen. De 
parochie heeft als het w

are een tw
eede eigenaar gekregen die m

eebeslist over 
herinrichting en verbouw

ing van het gebouw. Een m
onum

entenstatus heeft 
altijd invloed op herbestem

m
ing of m

edegebruik.

Room
-katholieke organisatie

Een bisdom
 is een kerkrechtelijk afgebakend gebied dat onder het bestuur 

van een bisschop staat. Er zijn zeven bisdom
m

en binnen de N
ederlandse 

room
s-katholieke kerk: Groningen, Haarlem

, Utrecht, Rotterdam
, Den Bosch, 

Breda en Roerm
ond. Bisdom

 Roerm
ond is onderverdeeld in dekenaten m

et 
aan het hoofd een deken. Een dekenaat w

ordt w
eer onderverdeeld in paro-

chies m
et aan het hoofd een pastoor. In de parochie is het bestuur, w

aarvan 
de pastoor voorzitter is, bevoegd tot het nem

en van besluiten. Eind 2016 
w

aren er landelijk 700 parochies. De afgelopen jaren zijn veel parochies m
et 

parochies gefuseerd, m
et uitzondering van de parochies vallend onder andere 

het bisdom
 Roerm

ond.

DOE IN
 ALLE OPZICH

TEN
 RECH

T AAN
 HET KERKGEBOUW

TIP!
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Eind 2016 telt het Bisdom
 Roerm

ond 644.000 ingeschreven Room
s-Katholie-

kegelovigen. Deze aantallen lopen jaarlijks m
et ruim

 1%
 per jaar terug. Eind 

2016 w
aren er binnen het bisdom

 Roerm
ond 26.800 vrijw

illigers. Koorleden 
vorm

en één derde van alle vrijw
illigers. In 2016 w

erden ieder w
eekend 455 vie-

ringen en diensten gehouden die door gem
iddeld door 37.400 kerkgangers zijn 

bezocht. Het aantal ingeschreven room
s katholiek gelovigen is dus veel groter 

dan het aantal dat regelm
atig de kerk bezoekt.

Room
s-Katholiek w

etboek van Canoniek recht
De Room

s-Katholieke parochie is een publiekrechtelijk rechtspersoon, over-
eenkom

stig en op grond van het room
s-katholieke W

etboek van Canoniek 
recht. Deze rechtspersoonlijkheid w

ordt door het N
ederlands recht overeen-

kom
stig erkend op grond van artikel 2, lid 2 van het Burgerlijk w

etboek. De 
parochie heeft een eigen statuut en een algem

een reglem
ent voor bestuur. 

Voor een nieuw
e bestem

m
ing van het kerkgebouw

 is artikel 53 belangrijk. 
Artikel 53 beschrijft dat het kerkbestuur een schriftelijke m

achtiging van de 
bisschop nodig heeft voor alle daden die de grenzen van het gew

one beheer te 
buiten gaan.

Uit dit hoofdstuk blijkt dat bij herbestem
m

en van een parochiekerk letterlijk 
tw

ee w
etboeken betrokken zijn. Dus naast bew

oners zullen deze tw
ee partijen 

altijd betrokken zijn bij het herbestem
m

en van een parochiekerk. Het volgende 
hoofdstuk beschrijft de drie partijen.
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Drie partijen

In gesprekken m
et dorpsbew

oners, dorpsraden en 
bew

onersinitiatieven kom
t regelm

atig de vraag: W
at m

oet 
er gebeuren m

et het kerkgebouw
? Vaak w

ordt deze vraag 
gesteld in com

binatie m
et de behoefte aan een plek om

 
elkaar te ontm

oeten, m
aar ook vanuit de gedachte dat het 

kerkgebouw
 een iconisch gebouw

 is en daarom
 behouden 

m
oet blijven. De uiteindelijke beslissing over hergebruik, 

herbestem
m

ing, m
edegebruik of a!

raak w
ordt door de 

volgende drie partijen m
et hun achterban bepaald.

De drie belangrijkste partijen
- 

Bew
oners(initiatief)

- 
Parochiebestuur

- 
Gem

eentebestuur

Bew
oners(initiatief)

De Room
s-Katholieke Kerk is van vroeger uit sterk verankerd in de Lim

burgse 
sam

enleving. Gem
eenschapsopbouw

 w
as een sterke pijler onder het geloof. 

De kerk trad naar buiten en stim
uleerde activiteiten die bijdroegen aan de 

ontm
oeting m

et God en m
et elkaar. Voetbalvelden verschenen op grond die 

eigendom
 w

as van de kerk en de pastoor zegende het veld in. Het katholicism
e 

stond niet alleen hoog in het vaandel bij verenigingen, m
aar ook in de zorg en 

in het onderw
ijs. De Kerk staat aan de w

ieg van veel w
oningcorporaties.

De afgelopen decennia is in veel parochies de nadruk kom
en te liggen op de 

liturgie. De Kerk verdw
een steeds m

eer uit de gem
eenschap en trok zich terug 

in het eigen parochiehuis en het kerkgebouw. Het dalend aantal kerkbezoekers 
zorgt voor leegstand van kerken. Veel bew

oners van dorpen zien dit en vragen 
zich af of het kerkgebouw

 voor het dorp bew
aard kan blijven.

Parochiebestuur
Een parochie is verbonden aan een bepaald gebied, zoals m

eerdere dorpen 
of w

ijken. De w
oonplaats van de gelovige bepaalt tot w

elke parochie hij be-
hoort. In N

ederland draagt het kerkbestuur, ook parochiebestuur genoem
d, 

zorg voor het verm
ogen en inzet ten bate van de parochie. Dit bestuur w

ordt 
gevorm

d door de pastoor als voorzitter sam
en m

et door de bisschop hiertoe 
benoem

de leden. De plaatselijke parochie is eigenaar van het gebouw
 en be-

voegd de gebouw
en te beheren. Voor ingrijpende veranderingen m

oet zij toe-
stem

m
ing aan het bisdom

 vragen.

Gem
eentebestuur

Het gem
eentebestuur bestaat uit de gem

eenteraad en het dagelijks bestuur: 
het college van burgem

eester en w
ethouders. De gem

eenteraad is een groep 
gekozen volksvertegenw

oordigers. Am
btenaren, gem

eenteraadsleden, w
et-

houders en de burgem
eester zijn sam

en verantw
oordelijk voor de uitvoering 

van het coalitieakkoord. De gem
eente bepaalt of voor w

erkzaam
heden een 

vergunning gevraagd m
oet w

orden. Voor restauratie, aanbouw
 of w

ijzigingen 
aan het interieur is m

eestal een vergunning nodig. De gem
eente regelt dit vaak 

in overleg m
et de plaatselijke w

elstandsorganisatie, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed en de Provincie.

Herbestem
m

en van een kerk vraagt geduld, om
dat drie organisaties het toe-

kom
stige gebruik van het kerkgebouw

 bepalen. Ervaring leert dat een goed 
idee onvoldoende is. Sam

enw
erken in com

binatie m
et inhoudelijke kennis 

blijkt doorslaggevend. De eerste, een hele belangrijke fase in projectm
atig 

w
erken, heet oriëntatie. De volgende tw

ee hoofdstukken gaan over oriëntatie. 
Hoofdstuk 4 behandelt de oriëntatie ten aanzien van het gebouw

 en hoofdstuk 5 
gaat over het gebouw

 in relatie tot zijn om
geving.

GEM
EEN

TEBESTUUR

BEW
ON

ERSIN
ITIATIEF

PAROCHIEBESTUUR

HEB GEDULD!

TIP!
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Oriëntatie ten aanzien 
van het kerkgebouw
De projectfase oriëntatie staat in het teken van bew

ust 
w

orden van de situatie en het beschrijven van w
ensen en 

verw
achtingen. Bij het in kaart brengen van w

ensen en 
verw

achtingen w
ordt al snel duidelijk dat er een keuze 

gem
aakt m

oet w
orden in herbestem

m
ing of m

edegebruik. 
Eigenlijk zijn er vier varianten, nam

elijk hergebruik, 
herbestem

m
ing, m

edegebruik of a!
raak. M

et hergebruik 
w

ordt bedoeld dat een andere katholieke parochie gebruik 
gaat m

aken van het kerkgebouw
. Dit zal w

aarschijnlijk 
in de praktijk niet voorkom

en. Ook a!
raak spreekt voor 

zich. In dit hoofdstuk w
orden m

eerdere varianten van 
herbestem

m
ing beschreven en het hoofdstuk sluit af m

et 
het begrip m

edegebruik.

Herbestem
m

en protestante kerk
De beleving en de functie die toegekend w

ordt aan het kerkgebouw
 verschilt 

enorm
 tussen katholiek en protestant. Protestanten zien de kerk als een plek 

om
 sam

en te kom
en. De gem

eenschap is eigenaar en kan daarom
 ook beslui-

ten het kerkgebouw
 een andere bestem

m
ing te geven.
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Herbestem
m

en katholieke kerk
Er zijn verschillende soorten katholieke kerken. W

e kennen de kloosterkerk, de 
abdijkerk, de rectoraatskerk en de parochiekerk. Een kloosterkerk is een kerk-
gebouw, verbonden aan een klooster. In deze kerk kom

en de kloosterlingen 
een aantal keer per dag bij elkaar voor het koorgebed. In beginsel is de kerk 
voor degenen die in het klooster w

onen, m
aar vaak is deze kerk ook toegan-

kelijk voor m
ensen van buiten. Een kloosterkerk m

et bijbehorende abdij w
ordt 

abdijkerk genoem
d. Een rectoraatskerk is een kerk die hoort bij een rector en 

een rector is een priester die verantw
oordelijk is voor de geestelijke verzorging 

binnen een instelling. Het kerkgebouw
 horende bij een klooster, abdij of rec-

toraat is eigendom
 van een orde, ook w

el congregatie genoem
d. Vaak w

orden 
deze kerken als voorbeeld voor herbestem

m
ing genoem

d. Denk m
aar eens aan 

het Kruisherenhotel en de boekhandel Dom
inicanen in M

aastricht. Echter dit 
w

aren in het verleden klooster-, abdij- of rectoraatskerken. Deze kerken w
aren 

eigendom
 van bijvoorbeeld een kloostergem

eenschap en konden rechtstreeks 
aan een nieuw

e eigenaar verkocht w
orden. Daar is geen toestem

m
ing van het 

bisdom
 voor nodig.

Herbestem
m

en parochiekerk
Het plaatselijke parochiebestuur is eigenaar van de kerk en van de bijbeho-
rende gebouw

en. Het bestuur is bevoegd het gebouw
 te onderhouden, m

aar 
bij grote veranderingen dient zij de bisschop om

 goedkeuring te vragen. Een 
besluit over hergebruik, herbestem

m
ing, m

edegebruik of a*
raak ligt daarm

ee 
altijd bij bisschop.

Het herbestem
m

en van een parochiekerk gaat in tw
ee stappen. Eerst m

oet 
het parochiebestuur de bisschop een gem

otiveerd verzoek voorleggen of de 
kerk zijn religieuze functie m

ag verliezen, oftew
el of de kerk aan de eredienst 

onttrokken m
ag w

orden. Enige tijd later kan het parochiebestuur een m
ach-

tigingsverzoek tot verkoop voorleggen. In principe staan alle bisschoppen 
afw

ijzend tegenover herbestem
m

ing. Kerken zijn nam
elijk perm

anent ‘gew
ijde 

en heilige plaatsen’. In 2008 hebben de N
ederlandse bisschoppen het stand-

punt ingenom
en dat ze hun m

edew
erking w

illen verlenen aan het vinden van 
een nieuw

e bestem
m

ing. Ze erkennen dat er een m
aatschappelijke behoefte 

bestaat om
 kerkgebouw

en als teken van geloof te behouden. In het kerkelijk 
w

etboek is dit als volgt om
schreven ‘een profaan en niet onw

aardig gebruik’ is 
m

ogelijk m
its ‘het zielenheil er geen schade door lijdt’. Binnen Lim

burg zijn er 
voorbeelden, m

aar tot op heden lijkt het vooral m
aatw

erk.

M
edegebruik

Behalve herbestem
m

ing is ook m
edegebruik een optie. De bisschop kan toe-

stem
m

ing w
orden gevraagd een deel van de kerk voor andere doeleinden te 

gebruiken. Dit deel van de kerk w
ordt onttrokken aan de eredienst, terw

ijl 
een ander deel beschikbaar blijft voor liturgische functies. M

aatschappelijke 
en sociale functies zoals een ontm

oetings- en vergaderruim
te, bibliotheek, 

school, gezondheidscentrum
, hospice, opvanghuis of ruim

te voor het ver-
enigingsleven zijn onder voorw

aarden m
ogelijk. In m

indere m
ate geldt dat 

ook voor culturele functies, zoals een theater, m
useum

 of expositieruim
te. 

Bestem
m

ingen zoals com
m

erciële functies en gebedshuizen van andere gods-
diensten w

orden vaak als onw
aardig bestem

peld.

Ervaring leert dat constructieve sam
enw

erking tussen parochiebestuur, ge -
m

eentebestuur en bew
onersinitiatief het oordeel van het bisschop positief kan 

beïnvloeden. Zoals dat ook geldt voor een gedegen plan dat m
et respect voor 

alle betrokkenen is geschreven.

SLUIT AAN
 BIJ BESTAAN
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Oriënteren op kerk-
gebouw

 en zijn om
geving

Het voorgaande hoofdstuk beschreef de keuze voor 
herbestem

m
ing of m

edegebruik. Deze keuze w
ordt 

beïnvloed door de m
ogelijkheden van het gebouw

 aan de 
ene kant, m

aar w
ordt ook beïnvloed door onze vernieuw

de 
kijk op erfgoedensem

ble, zoals om
schreven in hoofdstuk 2.

Dit hoofdstuk staat daarom
 stil bij de m

ogelijkheden van 
het gebouw

 en het gebouw
 in relatie tot zijn om

geving.

Ieder gebouw
 zijn m

ogelijkheden
Zoals er verschillen zijn tussen geloofsopvattingen zijn er ook verschillen 
tussen de gebouw

de kerken en de om
geving w

aarin deze zijn gesitueerd. 
Geen dorp is im

m
ers hetzelfde. Er zijn hele oude kerken die getuigen van veel 

plaatselijke historie. Andere kerkgebouw
en getuigen vooral van een bepaalde 

geloofsvisie of de kentering daarin. De aard en betekenis van een kerkgebouw
 

toont zich in de situering, bouw
stijl, indeling en interieur en geeft vaak onge-

m
erkt ook richting aan hoe de kerk gebruikt w

ordt of gebruikt kan w
orden.

In hoofdstuk 2 kw
am

 de nieuw
e visie op m

onum
entenzorg aan bod. In de m

o-
num

entenzorg w
ordt steeds m

inder gekeken naar het m
onum

ent als object, 
m

aar m
eer naar het gebouw

 in relatie tot zijn om
geving, ook w

el erfgoeden-
sem

ble genoem
d. Een functioneel sam

enhangende ruim
telijke eenheid m

et 
een gedeelde geschiedenis. Een kerkelijk erfgoedensem

ble bestaat uit het 
kerkgebouw, pastorie, eventueel parochiehuis en de grond w

aarop deze ge-
bouw

en liggen. 

Al snel zal blijken dat de kerk een verhaal vertelt. Door onderstaande aspec -
ten uit te w

erken, kom
t het verhaal vanzelf aan de oppervlakte.

- 
 Geografische ligging, stedenbouw

kundige ligging, architectonische 
en kerkelijke uitstraling van het erfgoedensem

ble
- 

Cultuurhistorische w
aarden, zow

el bouw
historisch als archeologisch

- 
Technische staat en eventueel achterstallig onderhoud

- 
 Politieke context m

et relevante beleidskaders en het huidige  
bestem

m
ingsplan

- 
 Potentie van het gebouw, lokale m

arktom
standigheden,  

zoals dem
ografische ontw

ikkelingen en behoeften.
- 

 Betrokkenheid van bew
oners uit het dorp, m

aar ook van de direct 
om

w
onenden.

Laat dit verhaal inspireren bij de te kiezen nieuw
e bestem

m
ing. Daarbij als 

voorbeeld de kerk van Geulle aan de M
aas; een kerk m

et een prachtige akoes -
tiek w

aar natuurlijk iedereen w
il dat deze behouden blijft. Zo reikt het gebouw

 
vaak haar eigen oplossingen aan.

Kerkgebouw
 in relatie tot zijn om

geving
Religieus erfgoed, zoals een kerk, heeft naast een spirituele functie ook een 
sociale, culturele en em

otionele functie. Bij het kiezen van een nieuw
e be-

stem
m

ing dient hier rekening m
ee gehouden te w

orden. Veel kerkbesturen 
voelen de noodzaak om

 na te denken over de toekom
st van hun gebouw

en. 
N

iet ieder kerkbestuur zal het initiatief nem
en om

 dit sam
en m

et dorpsbew
o-

ners te doen, m
aar bew

oners kunnen ook zelf initiatief nem
en en kenbaar m

a-
ken betrokken te zijn en te w

illen m
eedenken. Een voorbeeld w

aarin bew
oners 

het initiatief nam
en vinden w

e in w
ijk Kerenheide te Stein. Bew

oners uit de w
ijk 

zijn volop betrokken bij de herbestem
m

ing van hun St. Jose+
erk.

Herbestem
m

ing in relatie tot lokale, provinciale en landelijke ontw
ikkelingen

Het besef dat een levend m
onum

ent in aangepaste vorm
 m

eer w
aarde heeft 

dan een dood m
onum

ent dringt langzaam
 bij iedereen door. Zo is het N

atio-
naal Landschap Zuid-Lim

burg sam
en m

et de Provincie Lim
burg een project ge-

start dat gaat over leegstand en herbestem
m

ing van erfgoedensem
bles. Denk 

daarbij aan m
onum

entale kastelen, buitenplaatsen, boerderijen en m
olens.
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In 2009 stem
de de Tw

eede kam
er in m

et de m
oderniseringsplannen voor de 

m
onum

entenzorg. Het gaat hierbij om
 drie grote veranderingsrichtingen, ook 

w
el pijlers genoem

d.
- 

 Cultuurhistorische belangen laten m
eew

egen in de ruim
telijke 

verordening. Gem
eenten w

orden verplicht om
 in bestem

m
ings- 

plannen rekening te houden m
et cultuurhistorische w

aarden.
- 

 Krachtige en eenvoudige regels. Het rijk m
aakt het eigenaren  

m
akkelijker om

 een m
onum

ent te onderhouden.
- 

 Herbestem
m

en van m
onum

enten die hun functie verliezen. Via het 
gem

eentelijke bestem
m

ingsplan w
ordt deze pijler geconcretiseerd.

De oriëntatiefase sluit op een natuurlijke m
anier af w

anneer duidelijk is dat de 
drie belangrijkste partijen, bew

oners, kerkbestuur en gem
eente de handen 

ineen slaan en het besluit nem
en sam

en verder te gaan. Vertegenw
oordigers 

van deze drie partijen, indien nodig aangevuld m
et anderen, vorm

en sam
en de 

initiatiefgroep. Het volgende hoofdstuk staat stil bij de tw
eede projectfase, 

nam
elijk het haalbaarheidsonderzoek.

Haalbaarheidsonderzoek
Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de m

ogelijkheden 
van herbestem

m
ing m

ede bepaald w
orden door 

cultuurhistorische geschiedenis van de kerk. Dit hoofdstuk 
staat stil bij de centrale vraag; is m

edegebruik of 
herbestem

m
ing haalbaar? In de fase van oriëntatie w

erd 
achterom

 gekeken en gedroom
d. Deze fase onderzoekt of 

een gezonde exploitatie in de toekom
st te realiseren is.

Vragen die aan bod kunnen kom
en, zijn:

- 
W

at betekent het kerkgebouw
 voor zijn om

geving?
- 

 W
at is de behoefte / vraag van de om

geving in relatie tot het  
kerkgebouw

?
- 

W
at zijn w

ensen en ideeën voor nu, m
aar ook voor over 10 jaar?

- 
 W

at is de fysieke staat van het kerkgebouw
 en de eventuele  

 bijgebouw
en?

- 
 W

elke andere m
aatschappelijke accom

m
odaties zijn er en w

at is hun 
fysieke staat?

W
aar vind ik m

edegebruikers zodat w
e w

eer een gezonde exploitatie 
krijgen?
In veel gevallen lukt het kerkelijke organisaties niet m

eer om
 het noodzakelijke 

onderhoud aan het gebouw
 te bekostigen en/of daarvoor m

iddelen te reser-
veren. In die gevallen is sprake van een ongezonde exploitatie. Vaak w

ordt 
fors ingeteerd op het verm

ogen van de kerkelijke organisatie. Om
 een gezonde 

exploitatie te bereiken kan m
en op zoek gaan naar m

ensen en organisaties 
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die bijdragen. Het gevolg zal altijd zijn dat het gebouw
 voor m

eerdere functie 
ingezet gaat w

orden. Aan m
edegebruik kan op veel m

anieren vorm
 w

orden 
gegeven. Zo kan m

en het gebouw
 overdragen aan een stichting, die het ge-

bouw
 beheert, w

aarna de geloofsgem
eenschap één van de gebruikers w

ordt. 
De handreiking “M

éér dan de som
 der delen, accom

m
odatieplan voor dorpen 

en w
ijken van Spirato/VKKL” beschrijft de m

ogelijkheden om
 duurzam

e accom
-

m
odaties en faciliteiten te verw

erven en te exploiteren w
aardoor het dorp de 

lee*
aarheid behoudt zoals die gew

enst is door de bew
oners.

W
at is m

ijn kerkgebouw
 w

aard?
Kerkgebouw

en zijn vrijgesteld van onroerendezaakbelasting (ozb) zolang ze 
voor ten m

inste 70%
 w

orden gebruikt voor de eredienst. Kerkgebouw
en w

or-
den dan ook niet getaxeerd in het kader van de W

OZ. In het kader van verze-
keringen w

ordt aan kerkgebouw
en w

el een w
aarde toegekend. Dit w

ordt dan 
door de verzekeraar gedaan, in het kader van de polis en de prem

ie.
Het antw

oord op de vraag w
at een kerkgebouw

 w
aard is, w

ordt bepaald door 
de bestem

m
ing die het kerkgebouw

 nu heeft en in de toekom
st gaat krijgen. 

Stel het kerkgebouw
 w

ordt een m
ultifunctioneel cultuurcentrum

, dan is de 
w

aarde anders dan w
anneer het gebouw

 w
ordt gesloopt en er nieuw

bouw
 

kom
t. Bij nieuw

bouw
 gaat het in feite om

 de w
aarde van de grond plus de po-

tentiële w
aarde van de nieuw

e bestem
m

ing.

W
aar vind ik praktische ondersteuning?

Er zijn tw
ee vorm

en van ondersteuning te onderscheiden, nam
elijk proceson-

dersteuning en inhoudelijke expertise. VKKL is als procesondersteuner bij uit-
stek de organisatie die in staat is om

 m
et bew

oners m
ee te denken. Haar net-

w
erk van bew

onersinitiatieven en professionele instanties is groot, w
aardoor 

verbindingen eenvoudig gelegd kunnen w
orden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 

belangenbehartiging op gem
eentelijk, provinciaal en landelijk niveau, de orga-

nisatie van inspiratiebijeenkom
sten en de doorverw

ijzing naar specialistische 
expertise. 

Om
 m

eer inform
atie of begeleiding te krijgen is het belangrijk om

 één en ander 
m

et het bisdom
 Roerm

ond te bespreken. Hiervoor kan contact opgenom
en 

w
orden m

et de bouw
adviseurs en/of m

et de Dienst Kerk en Sam
enleving 

(w
w

w.bisdom
-roerm

ond.nl)

Kennen jullie inspirerende voorbeelden?
De notitie: “Parade van plattelandskerken” toont 25 landelijke inspirerende 
voorbeelden voor het in stand houden van kerken. Ze scoren goed op draag-
vlak, gezonde exploitatie, creatief financieren, m

arketing en com
m

unicatie. 
Verder hebben ze allem

aal gem
een dat het enthousiasm

e, de energie en de 
trots die de eigenaren en initiatiefnem

ers tentoon spreiden enorm
 is. 

Interessante literatuur
- 

 M
eer dan hout en steen. Handboek voor sluiting en herbestem

m
ing 

van kerkgebouw
en. H. Bissing, H. de Roest en P. Valstar uit 2012

- 
 De toekom

st van onze gebouw
de historie. Een handreiking voor het 

herbestem
m

en. Provincie Zuid Holland
- 

 Heilige huisjes? Verkenning naar de herbestem
m

ing van kerkgebou-
w

en in Brabant. J. Dagevos en J. van Deurzen
- 

 Kerncijfers Room
s-Katholieke Kerk 2016 (rapport nr. 649) door drs. 

Joris Kregting en Jolanda M
assaar-Rem

m
ersw

aal, augustus 2017.

Interessante w
ebsites

w
w

w.vkkl.nl
w

w
w.bisdom

-roerm
ond.nl

w
w

w.m
onum

enten.nl
w

w
w.erfgoedstem

.nl
w

w
w.heem

schut.nl
w

w
w.cultureelerfgoed.nl

w
w

w.restauratiefonds.nl
w

w
w.erfgoednederland.nl

w
w

w.boei.nl
w

w
w.herbestem

m
ing.nu

w
w

w.toekom
stkerkgebouw

en.nl

w
w

w.m
onum

entenhuisbrabant.nl
w

w
w.m

onum
entenfondsbrabant.nl

w
w

w.erfgoedbrabant.nl
w

w
w.reliw

iki.nl
w

w
w.res-nova.nl

w
w

w.kerkendorp.nl
w

w
w.erfgoed.nu

w
w

w.kerkgebouw
en-in-lim

burg.nl
w

w
w.sbkg.nl

w
w

w.kaski.nl
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