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• Verandering is een 
constante 
 

• Programma Toekomst 
Religieus Erfgoed 
 

• Kerkenvisies 
 



NL heeft anno 2018 
6.000+ kerken (2.350 RM) 

PKN & RKK, groot & 
klein, stad & dorp 



30-80% 
kerkgebouwen zal 
religieuze functie 
verliezen  
(=1.800 tot 4.800 van de 
6.000; sterk afhankelijk 
van regio & denominatie) 

 

Bijvoorbeeld: 

Kardinaal Eijk verwacht  

10-15 van de 200 kerken 
open te kunnen houden 
  

 

 



Verandering is 
een constante 

10e-15e eeuw Middeleeuwen: Willibrord 

 

16e eeuw Reformatie (onvrede over 
misstanden in de kerk & verzet tegen 
Spanjaarden): Luther, Calvijn & de beeldenstorm 
 

17e eeuw De Republiek: gereformeerde kerk 
is bevoorrechte publieke kerk, andere geloven in 
schuilkerken  
 

18e eeuw De Franse tijd: scheiding 
kerk/staat, kerken worden eigenaar gebouwen, 
gemeente wordt (soms) eigenaar kerktorens 
 

19e eeuw Katholieke emancipatie: er 
worden in rap tempo veel (neogotische) 
katholieke kerken gebouwd 
 

20e eeuw Verzuiling: living apart together; 

gevolgd door Secularisatie: instituten verliezen 
leden 

 
21e eeuw Post-secularisatie: nieuwe 
vormen van verbinding & spiritualiteit 
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Laurenskerk Rotterdam: een monument vol verhalen 

Museale kerk 

Kornelis de Man 
1664-1666 

Kossmanndejong 
2010 

Laurenskerk Rotterdam 



Veel kan in een kerkgebouw   maar niet alles is wenselijk 

Appartement 
Atelier 
Bed & Breakfast   
Boekhandel   
Bibliotheek 
Boeddhistische tempel 
Brouwerij 
Buurthuis   
Café/restaurant 
Casino 
Congrescentrum 
Evenementenlocatie 
Expositieruimte 
Fitnesscentrum 
Gezondheidscentrum 
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Hospice 
Hotel 
Kantoor 
Kerk 
Klimhal 

Klooster 

Kunstencentrum 
Memorarium/columbarium  
Moskee 
Museum 
Multicultureel centrum 
Muziekzaal 
Party- en zalencentrum 
Poppodium 

Restaurant 
 
 

Sauna &  
beautycomplex 
School 

Skatehal 

Speelparadijs 

Supermarkt 

Tandartsenpraktijk  
Theater 
Trampolinehal 

Voedselbank 

Winkel 

Woning(en) 

Yogastudio 

Zorgwoningen 

Alleen al 400 herbestemde rijksmonumentale kerken in NL 



Nieuwe 
perspectieven 



Nieuwe 
perpectieven 

   ondernemers zien 
kansen 



Nieuwe 
perspectieven 

   nieuwe kerken zoeken 
ruimte 



Nieuwe 
perspectieven 

   millennials zijn 
geinteresseerd in waarden 



Nieuwe 
perspectieven 

burgers & overheden nemen 
verantwoordelijkheid 



Denken in problemen en 

beperkingen 

Zoeken naar kansen en 

mogelijkheden 

Een onderwerp dat de kerken  

& erfgoed aangaat 

Een onderwerp dat de 

samenleving aangaat 

Focus op eigenaars en 

onderhoud van gebouwen 

Focus op ‘gebruik’ en ‘nieuw 

eigenaarschap’ 

Vertrouwen op publieke steun & 

subsidies 

 

Zoeken naar particulier 

ondernemerschap met private 

financiering, gesteund door 

overheid 
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Shift van... naar 
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Religieus Erfgoed op de kaart gezet 

Jaar van het 
Religieus Erfgoed 
2008 2014-2016 
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        2016 
 

2018 
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5 programmalijnen (2019-2021)  

1 Op lokaal niveau opstellen van integrale kerkenvisies 

 

2 

3 

4 

5 

Opzetten van een ondersteunende kennisinfrastructuur 

 

Draagvlakbevordering voor kerkgebouwen 

 

Bevorderen van toegankelijkheid kerkgebouwen 

 

Steunen van verduurzaming kerkgebouwen  

 



Integrale 

Lokale 

Kerkenvisies 
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Het instrument Kerkenvisie  

Kern 
het aangaan van een dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, 
erfgoedorganisaties en burgerorganisaties over de toekomst van 
de kerken in een gemeente 

 

Doel  
Vanuit het gesprek gezamenlijke en gedragen strategische keuzes 
maken over het totale kerkenbestand  
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Hoe ziet een kerkenvisie  
er uit?  

DOEL 
DIALOOG 
DATA 
DEAL 
DETAIL 
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Waarom een kerkenvisie?   Enkele perspectieven  

Religieus Gemeente 

Erfgoed Burger 
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Religieus Gemeente 

Erfgoed Burger 

• Afspraken over instandhouding tbv 
religieus gebruik 

• Helderheid over gebruik/verkoop 
• Andere partijen praten mee over 

eigendom? 
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Als projectontwikkelaar 

investeer ik niet langer in 

kerken; te risicovol 

Protest verkoop kerk Puiflijk met 

55 stellingen tegen de deur 

‘krakers’ Goede Raadkerk 

Beverwijk weigeren deur te openen 

voor laatste mis 

Dit willen we voorkomen 
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Financiering  

• € 9,5 miljoen beschikbaar voor opstellen van kerkenvisies:  

• 2019 | € 3,5 miljoen 

• 2020 | € 3,2 miljoen  

• 2021 | € 2,8 miljoen 

 

• Eén aanvraag per gemeente  

 

• Uitkering bepaald door feitelijk aantal kerkgebouwen binnen de 
gemeentegrenzen  

• € 25.000,- | 1 tot 19 kerkgebouwen  

• € 50.000,- | 20 t/m 39 kerkgebouwen  

• € 75.000,- | 40 of meer kerkgebouwen  
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Voorwaarden  

• De decentralisatie-uitkering wordt gebruikt om te komen tot 
een integrale kerkenvisie; 

  

• De kerkenvisie dient als toekomstperspectief voor alle kerken 
binnen de gemeente;  

 

• Met oog op kennisdeling wordt medewerking verleend aan 
verzoeken van het ministerie van OCW over voortgang en 
resultaten; 

 

• Na afloop wordt de opgestelde kerkenvisie gedeeld met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
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Profielen per provincie 



Vragen voor Limburg • Onderzoek kerk BUNDE -> multifunctioneel centrum 

• Olv Atlijddurende bijstand KUNRADE ->woonzorgvoorziening 

• Heilige Familiekerk LANDGRAAF -> Cultuurhuis 

• St. Nicholaaskerk MEIJEL -> restauratie 

• Dominicanenkerk MAASTRICHT -> best bezochte kerk van NL 

• Martinuskerk VENLO -> status van Basiliek 

• Heilig Hartkerk VENLO -> Kerk is kapot & leeg 

• Klooster WITTEM -> zorginstelling 

• Toeristenkerk GULPEN -> opnieuw ingericht 

• Kerkbestuur UBACH OVER WORMS -> herbestemming 2 kerken 

• St. Josephkerk HEERLEN -> restauratie 
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Uit 2 maanden  
De Limburger 



Vragen voor Limburg Frans Wierts: “Als je de cijfers erbij pakt zijn er in het bisdom 
Roermond meer kerken gesloten dan in het aartsbisdom Utrecht en 
in het bisdom Den Bosch.”  
 

Jack Honings: “De klokken luiden wel op zondag, maar de 
spaarbankboekjes zijn leeg.” 

 

Harrie Smeets: “Er staat een aantal kerkgebouwen waar te 
weinig mensen naartoe komen om mee te vieren en waar te weinig 
mensen zich voor inzetten. De enige manier om te zorgen dat die 
kerkgebouwen behouden blijven is dat dorpsgemeenschappen zich 
iets van de situatie aantrekken. We moeten heel eerlijk zijn: als 
het proces van afkalving nog een aantal jaren op deze manier 
doorgaat, hebben we een levensgroot probleem.”  
 

Theo Bovens: “Lege kerken bestaan niet. Religieus erfgoed is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal.” 
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Enkele betekenisvolle 
uitspraken 
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www.toekomstreligieuserfgoed.nl 

 


