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 Officiële lancering van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed, 26 juni 2014 

 
Op 26 juni 2014 ondertekenden de volgende partners  

de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed: 
 

Bond Heemschut  
CIO-Kerkgebouwen 

Federatie Grote Monumenten Gemeenten  
Future Religious Heritage 

Grote Kerk Naarden  
Kaski/Radboud Universiteit Nijmegen 

Kerk en Klooster/BOEI  
Konferentie Nederlandse Religieuzen 

Museum Catharijneconvent  
Nationaal Restauratiefonds 

Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed  
Protestantse kerk Amsterdam 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
Rijksgebouwendienst 

Rijksuniversiteit Groningen  
Stadsherstel Amsterdam N.V. 

Stichting tot Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed 
Stichting Oude Groninger Kerken 

Task Force Toekomst Kerkgebouwen  
Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland 



  

De Agendapunten 

1. Kerken en kloosters in voortgaand religieus gebruik 
De meeste kerken en kloosters zijn nog in religieus gebruik, maar ook zij moeten vaak alle zeilen 
bijzetten om de exploitatie van hun gebouwen mogelijk te maken. Vanuit dit agendapunt wordt 
gezocht naar versterkingsmogelijkheden om de gebouwen functioneel in stand te houden, zodat de 
gemotiveerde eigenaar geen probleemeigenaar wordt.  

2. Gebruik, exploitatie en financiering 
Het is steeds moeilijker om religieus erfgoed in gebruik te houden of om nieuwe functies te vinden 
voor leegkomende kerken en kloosters. Om het gebouw in stand te houden is een gezonde 
exploitatie essentieel. Financiële experts en eigenaren verkennen binnen dit agendapunt nieuwe 
exploitatie- en financieringsmogelijkheden.  

3. Bedoelde en onbedoelde uitwerking van wet- en regelgeving 
De afgelopen jaren is er vanuit de overheid behoorlijk ingezet op het vereenvoudigen van wet- en 
regelgeving en het versnellen van procedures, in de verwachting dat eigenaren van (religieus) 
erfgoed hierdoor sneller weten waar ze aan toe zijn, een betere service krijgen en ook nog eens 
goedkoper uit zijn. Met direct betrokken partijen wordt in beeld gebracht waar, of en hoe we deze 
processen optimaal kunnen laten verlopen.  

4. Praktische handreikingen, training & scholing  
Voor het behoud van het religieus erfgoed is het van belang dat alle betrokken partijen, zowel 
professionals als vrijwilligers, kennis hebben van de (on)mogelijkheden en de kansen van 
(meervoudig gebruik en) herbestemming en inzicht hebben in het realiseren van een duurzame 
exploitatie. Praktische informatie in de vorm van handreikingen of handboeken, trainingen en 
cursussen kunnen hiervoor worden ingezet. 

5. Tussentijd en toekomstperspectief  
De honderden kerken die de komende jaren vrijkomen, kunnen onmogelijk allemaal 
multifunctioneel worden gebruikt, worden herbestemd of worden gered. Maar een groot aantal is 
wel het behouden waard. Niet altijd is een resultaat direct haalbaar. Een transitieperiode of tijdelijk 
een minder passende bestemming kan een fase zijn in de richting van een duurzame en goede 
herbestemming. Het in goede conditie houden van het gebouw en van de nog aanwezige is dan van 
groot belang. 

6. Waarde in meervoud  
Over de toekomst van elk afzonderlijk religieus gebouw of ensemble moet uiteindelijk lokaal worden 
besloten. De afwegingen die worden gemaakt moeten zoveel mogelijk recht doen aan de 
belanghebbenden in dit proces. Waarde in meervoud dus. De kunst is om een afwegingskader of -
mechanisme te ontwikkelen dat helpt bij de besluitvorming. Een gereedschap dat meerdere 
perspectieven op de waarde van kerk- en kloostergebouwen verenigt en dat breed toepasbaar is.  

7. Communicatie: Open Kerken en Kloosters  
Een Nederlander bezoekt een kerk tegenwoordig vooral op vakantie in het buitenland, in eigen land 
staat men vaak voor een dichte deur. Om de kennis en de betrokkenheid bij het erfgoed te 
vergroten nemen we het initiatief tot een nationaal Open Kerken-programma. We zullen bestaande 



  

initiatieven met elkaar verbinden en nieuwe plannen ontwikkelen. Met dit initiatief willen we 
bereiken dat een breed publiek in aanraking komt met het kerkelijk erfgoed: fysiek en digitaal.



  

Afsluiting Agenda Toekomst Religieus Erfgoed: 
op naar een vervolg 

Op 8 december 2016 sluiten we de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed af met een 
slotsymposium in de Grote Kerk in Naarden. In juni 2014 ging de Agenda, op initiatief 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, van start. We kijken terug op een 
enerverende periode waarin met veel betrokken inzet van partners op allerlei 
manieren is gewerkt aan het op de kaart zetten, het doorgronden van 
ontwikkelrichtingen en het creëren van perspectief in het licht van een goede 
toekomst voor onze kerken en kloosters. Talloze bevlogen eigenaren en beheerders 
kwamen aan het woord in een reeks symposia, waaruit steeds weer bleek hoe lef, 
betrokkenheid en ondernemerszin kunnen leiden tot mooie en succesvolle 
initiatieven. Zowel op locaties in oorspronkelijk gebruik, als in herbestemde 
gebouwen. In projecten als Adopteer een Kerk en Open Kerken en Kloosters deelden 
initiatiefnemers open hun ervaringen in de soms moeizame zoektocht naar een 
nieuwe toekomst voor hun gebouw. We ontwikkelden een digitaal platform, als 
opmaat naar een digitale kennisbank, waar actuele ontwikkelingen en nieuwe 
handreikingen een plek kregen. We zetten de schijnwerpers op de kansrijkheid van 
religieus erfgoed in het kader van toerisme en publieksbereik, met als resultaat een 
sterker maatschappelijk en economisch draagvlak. Er was veel aandacht voor 
religieus erfgoed vanuit de media, en gemeentes, provincies en het rijk zetten het 
thema beleidsmatig stevig op de kaart. 

Het is met het oog op de grote uitdagingen die nog zullen volgen van belang deze 
gezamenlijke energie en inzet vast te houden. Het einde van de Agenda is daarom 
meteen ook de start van een nieuw begin. Op 8 december presenteren de landelijke 
partners een collectieve strategie voor de komende jaren. Belangrijke 
aandachtspunten vormen het voorzetten van de samenwerking en het centraliseren 
van kennis. Vanuit het besef dat de toekomst vraagt om een nieuwe balans in 
noodzakelijk belang van behoud en de vraag naar transformatieruimte zullen 
overheden met een nieuwe blik en vanuit een breed belangenkader naar de 
waardering van gebouwen en hun interieurs kijken. En omdat de inzet en 
betrokkenheid van veel actieve burgers onmisbaar is voor instandhouding en 
doorontwikkeling, spannen alle partners zich in het maatschappelijk draagvlak voor 
religieus erfgoed te verbreden en te verstevigen.  

Heel veel dank, namens alle initiatiefnemers, aan iedereen die aan het slagen van de 
Agenda heeft bijgedragen. Religieus erfgoed leeft volop. Vol vertrouwen daarom op 
weg naar een vervolg!  

Mirjam Blott 
Projectleider Agenda Toekomst Religieus Erfgoed  8 december 2016 



  

Religieus Erfgoed in de Media 

Een greep uit de actualiteit rondom de kerkenproblematiek in Nederland 

Utrecht heeft unieke kerkenvisie 
UtrechtNieuws, 08/07/2016 
 

“Uniek in Nederland: de kerkenvisie van 
Utrecht. De visie geeft weer hoe de kerken op 
dit moment worden gebruikt, wat de huidige en 
te verwachten leegstand is, en hoe in de 
toekomst kan worden omgegaan met deze 
opgave. De visie beschrijft wat de rol van de 
gemeente is bij herbestemming van deze 
monumentale gebouwen. Behoud van de 
kerkgebouwen, benutten van het toeristisch 
potentieel en een duurzame toekomst staat 
voorop.” 
 

Ook niet-gelovige hecht aan religieus erfgoed 
Reformatorisch Dagblad, 04/11/2016 

 
“Dat je geen christen hoeft te zijn om je in te 
zetten voor religieus erfgoed, maakt D66-
gedeputeerde in Groningen Gräper-van Koolwijk 
op aansprekende wijze duidelijk. “Kerken zijn 
iconen in ons landschap. Als we ‘onze’ kerk zien, 
geeft dat meteen het gevoel thuis te zijn.” 
Verdwijnen deze beeldbepalende elementen, 
dan verdwijnt er veel. Een kerk op een terp zegt 
iets over religie, maar vertelt ook het verhaal over 
onze strijd tegen het water.” ” 
 

Leegstand kerken vraagt creativiteit 
Trouw, 19/07/2016 

 
“Beide partijen [D66 en CU] denken dat er 
landelijk beleid moet komen dat voorkomt dat 
kerkgebouwen zomaar aan sloop ten onder 
gaan. Dat zou al kunnen beginnen met 
vereenvoudigen van regels en procedures zodat 
herbestemming van kerken niet wordt 
gefrustreerd. Geef creativiteit de ruimte. Die 
opdracht geldt ook voor de kerken zelf.” 

Eerste SOGK-kerk op zonne-energie 
Platform Toekomst Religieus Erfgoed, 21/11/2016 
 

“De kerk van Garmerwolde is de eerste kerk van 
Stichting Oude Groninger Kerken die gebruik 
maakt van zonne-energie. De kerk van 
Garmerwolde kan de toekomst nu met een 
gerust hart tegemoet zien door de plaatsing van 
een energiezuinige cv-ketel en het aanbrengen 
van zonnepanelen op het bijgebouwtje. Hiermee 
wordt de energielast omlaag gebracht zodat het 

gebruik op lange termijn is veiliggesteld.”   
 

Dorp neemt kerkgebouw Klarenbeek over 
Platform Toekomst Religieus Erfgoed, 21/09/2016 

 
“In Gelderland moeten veel katholieke kerken 
de komende jaren hun deuren sluiten, maar in 
Klarenbeek niet. Daar kochten 300 gezinnen 
samen het kerkgebouw om het te behouden 
voor de gemeenschap. Het is nu een plaats waar 
de gemeenschap elkaar kan ontmoeten. Voor 
trouwerijen, voor begrafenissen, voor 
bijeenkomsten van verenigingen. Maar het is 
ook nog een plaats waar de 
geloofsgemeenschap bij elkaar komt.” 
 

CU en D66:  
Geef buren eerste recht bij herbestemming kerk 
Reformatorisch Dagblad, 21/11/2016 

 
“Omwonenden van religieus erfgoed moeten het 
eerste recht krijgen om een plan voor 
herbestemming in te dienen. Dat stellen de 
Tweede-Kamerfracties van ChristenUnie en D66 
in een motie die zij maandag hebben ingediend. 
Herbestemming van religieus erfgoed heeft direct 
effect op de leefomgeving van omwonenden. 
Daarom moeten zij bij de herbestemming van 
kerken worden betrokken en een plan kunnen 
neerleggen.” 
 

 



  

Digitaal Platform Toekomst Religieus Erfgoed 

Op 25 november 2015 ging het digitaal platform Toekomst Religieus Erfgoed live. Het platform 
is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
Het platform heeft een dynamisch karakter. Alle nieuw toegevoegde informatie in de vorm van 
nieuws, evenementen, praktijkvoorbeelden, een nieuw forum of een blog verschijnt op de 
homepage. Het is mogelijk om als bezoeker van de site bij diverse onderdelen berichten te 
plaatsen en reacties toe te voegen. 
 
Naast deze 'actuele' functie fungeert de website als kennisbank voor kerkeigenaren, 
overheden, geïnteresseerden en ontwikkelaars. Een groeiend bestand van relevante literatuur, 
links en projecten is via het platform beschikbaar. 

  



  

Toekomst Religieus Erfgoed:  
oude waarden en het nieuwe handelen 

Symposium, 6 november 2015, Hilversum 

 
Wat moeten we als maatschappij met de vele leegstaande of leegkomende kerken, kloosters 
en ander religieus erfgoed?  
 
Mirjam Blott schetste de missie van de Agenda, de werkwijze, de plannen en concrete 
resultaten die er eind 2016 zullen liggen. Er zal dan een hecht en actief netwerk bestaan van 
kerkeigenaren, gemeenten, provincies, Rijk, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers. 
 
Filosoof Stine Jensen sprak over de honger naar spiritualiteit. ‘Bezielde bestemmingen, dat is 
waar de tijdgeest naar snakt. Religieus erfgoed is bij uitstek geschikt om de bal op te pakken en 
de plekken te bieden voor dit nieuwe verlangen naar spiritualiteit.’ 
Geduld, respect en met elkaar om tafel gaan, helpen om inzicht te krijgen in elkaars handelen 
en om wederzijdse vijandbeelden weg te nemen. Enkele tips van de aanwezigen waren: ‘Als de 
wil er is, kan er veel, draagvlak creëren is belangrijk, betrek de lokale gemeenschap bij je 
initiatief, veel inwoners hebben een emotionele band met een kerkgebouw, en zoek 
donateurs’. 
 
Vaak is de oplossing heel dichtbij en komt die oplossing vanuit de gemeenschap zelf. Het gaat 
om het zoeken naar nieuw elan, naar een nieuwe geest, veel meer dan om een zoektocht naar 
geld. Lokale overheden moeten zich vooral bemoeien met de voorkant van het proces en 
nadenken wat er over 10 à 15 jaar staat te gebeuren met het religieus erfgoed.  
Overtuig gemeenten van de kracht van dit soort gebouwen vol verhalen en verleden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Parade van Plattelandskerken 
Symposium, 12 februari 2016, Amersfoort 

 
De vele sprekers tijdens het symposium benadrukten dat juist religieus erfgoed een belangrijke 
rol kan spelen in het versterken van de dorpsgemeenschap en de dorpseconomie. 
 
Henk Kroes, voorzitter van de Stichting Nijkleaster, besprak het initiatief om in Friesland een 
pioniersplek, een klooster nieuwe stijl, te stichten. De Radboudkerk, dorpskerk van Jorwert, is 
de uitvalsbasis voor wekelijkse ‘kloosterochtenden’ in het teken van stilte, bezinning en 
verbinding met bijeenkomsten, koffiedrinken en een gezamenlijke wandeling. Via 
crowdfunding is geld ingezameld om de kerk te verbouwen. Draagvlak creëren, samenwerken 
met de inwoners én het rondkrijgen van de financiering zijn dan ook de uitdagingen.  
 
Ondernemer Dieuwke Simonis vertelt met passie over haar droom: Ze kocht met haar man de 
oude kerk in Hooge Zwaluwe, verbouwde die en binnen twee jaar openden zij hun restaurant. 
Hoe hen dat lukte? Weten wat de stip aan de horizon is, risico durven nemen en aan de slag 
gaan! De snelheid waarmee alles uiteindelijk is gerealiseerd en het succes is het resultaat van 
een daadkrachtige parochie en een gemeente die ook het algemeen belang van de droom van 
de initiatiefnemers inzag en net als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereid was de 
mee te denken. 
 
In het Groningse Kloosterburen is een dorpscoöperatie opgericht. Het begon met een groep 
inwoners die zich zorgen maakten over de publieke ruimte in hun dorp. Van het oude 
kloostercomplex was bijna niets meer over. En juist dit kloosterterrein met bijbehorende 
kloostertuin was als Doornroosje die wakker gekust moest worden. Vanuit het begrip 
‘gastvrijheid’ werden nieuwe bestemmingen ontwikkeld voor de monumenten in het dorp: de 
dorpskerk, de kloostertuin en de kloosterboerderij. De coöperatie is een bundeling van sociaal 
kapitaal, kennis en talent, die zich ook bezighoudt met zorg en energie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



  

Hoe houdt de gemeente de kerk in het midden? 
Symposium, 19 mei 2016, Deventer 

Hoe houdt de burgerlijke gemeente de kerk in het midden? Deze middag stond de 
samenwerking tussen gemeente, erfgoedsector en kerkbestuur. De nadruk werd gelegd op 
vroegtijdig overleg, dialoog, en een open oog voor het gemeenschappelijk belang.  

Jorien Kranendijk, beleidsadviseur ruimtelijk erfgoed, gaf een toelichting op de aanpak rond 
leegkomende kerken in Deventer. Deze aanpak bestond vanaf 2012 uit het voeren van 
gesprekken met alle kerkeigenaren. Agenderen, verbinden, ondersteuning bij programmeren 
en duidelijkheid bieden zijn de rollen die de gemeente Deventer wil vervullen. ‘De oplossing 
ligt bij de kerkeigenaren. De gemeente stelt geen harde kaders of prioriteiten, maar is wel 
duidelijk over de rol die ze wil en kan spelen. Want een leegkomende kerk is niet alleen een 
vastgoedkwestie, kerken hebben ook een emotionele waarde.’ Belangrijke ingrediënten uit de 
gekozen aanpak zijn: zorg voor één aanspreekpunt binnen de gemeente, bouw en onderhoud 
een intern en extern netwerk rond religieus erfgoed, betrek kerkeigenaren als 
gesprekspartners bij gebiedsontwikkeling, weet wat er speelt en blijf in gesprek. 

In Friesland vervult met name de provincie een voortrekkersrol bij de visievorming rond 
leegkomende kerken in Friese plattelandsgemeenten, zo vertelde Dick Bloemhof van het 
adviesteam Fryske Tsjerken. In deze provincie gaat veel aandacht uit naar de talrijke 
rijksmonumentale kerken, waardoor het overige religieus erfgoed onderbelicht dreigde te 
raken. Daarom stelde de provincie een ‘deltateam’ in, waarin kerkeigenaren, gemeenten en de 
erfgoedsector samen optrekken. Belangrijkste adagium: wees je bewust van elkaars positie en 
standpunten en handel niet probleemgestuurd, maar proactief. Zo zouden gemeenten niet pas 
in actie moeten komen als er een vergunningsaanvraag binnenkomt. Want ook al zijn de 
kerken niet hun eigendom, ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Samen Sterk: inventief ondernemen 
Symposium, 7 juli 2016, Enschede  

 
Op het symposium in de Grote Kerk in Enschede werden de schijnwerpers gericht op 
kerkgebouwen die ‘alive and kicking’ zijn, met actieve kerkbeheerders die partnerschappen 
durven aangaan en verbindingen weten te leggen. 
 
Stephan Ledder, marketeer en business coach: ‘Alles begint bij een goede analyse, ga na wat je 
sterktes en zwaktes zijn, en vooral hoe dat zo komt.’  ‘Ga bij je zoektocht naar een invulling na 
of je initiatief in een behoefte voorziet, authentiek is en past bij het gebouw en bij wie je bent, 
ga na of je ook een sociale functie voor de buurt kunt vervullen en wat je commerciële partijen 
te bieden hebt, én durf dan gewoon te beginnen.’  
  
In Enschede is de exploitatie van de Grote Kerk uitbesteed aan het Wilminktheater. Thomas 
Geerdink, manager Sales en Marketing Wilminktheater, legt uit welke aanpak het theater 
heeft gekozen voor de exploitatie van de Grote Kerk. In deze monumentale kerk worden 
kleine, intieme voorstellingen georganiseerd: koormuziek, oude muziek, bijzondere sprekers. 
Daarnaast wordt de kerk verhuurd voor uiteenlopende evenementen. Geerdink is niet bang 
om een commerciële huurprijs te vragen: ‘Zakelijke klanten willen best betalen en met de 
opbrengsten kun je de kwetsbare voorstellingen financieren.’  
 
Tijdens de slotdiscussie met de zaal onder leiding van Stephan Ledder blijken er veel creatieve 
ideeën te leven voor meervoudig gebruik van kerken. Twee knelpunten worden herhaaldelijk 
genoemd. Allereerst het gebrek aan vrijwilligers. Ook de geringe betrokkenheid van 
gemeenten wordt als knelpunt genoemd.  
 
 
 



  

De volledige symposiumverslagen  zijn te vinden op www.toekomstreligieuserfgoed.nl 

Energieke Kerken 
Symposium, 23 september 2016, Amersfoort 

Monumentale kerkgebouwen staan bekend om hun hoge energieverbruik: lastig te verwarmen 
en vaak tochtig. Kerkeigenaren en -beheerders zoeken naar strategieën om hun 
energieverbruik te beperken en te verduurzamen. 
 
Birgit Dulski, adviseur duurzame monumentenzorg, gaf een toelichting op de DuMo-methode 
(Duurzame Monumentenzorg), een rekenmodel dat de balans weergeeft tussen het behoud 
van monumentale waarden en de gewenste verduurzamingsmaatregelen. ‘Energie is daarbij 
één van de thema’s, daarnaast kun je denken aan hergebruik van materialen, innovatieve 
technieken en materialen, demontabel bouwen en het inzetten op nevengebruik bij kerken die 
niet meer zo intensief gebruikt worden. Een gelijkmatig gebruik met nevenfuncties is vanuit 
het oogpunt van duurzaamheid beter dan piekgebruik’, betoogde Dulski.  
 
Ook met kleine maatregelen kan het energieverbruik van kerken verminderen. In Bennekom 
nemen alle plaatselijke kerken maatregelen om het energieverbruik te beperken. David Ketel, 
namens de werkgroep Kerk, Milieu en Samenleving: ‘Wij hebben bottom-up gezocht naar hoe 
je vrij eenvoudig energie kunt besparen: minder stroomverbruik door ledverlichting, minder 
gasverbruik door isolatie, betere afstemming van de verwarming van ruimtes op het gebruik, 
en verlaging van de temperatuur. Elke graad lager levert 7 procent besparing op.’ In de 
Doopsgezinde Kerk in Haarlem lukte het na een hoop gesteggel om naast de eenvoudige 
maatregelen toestemming te krijgen voor zonnepanelen op het dak van de kerk.  

 

 

 

 

 

 

  



  

Presentatie Kerkinterieurs in Nederland 
20 juni 2016, Amsterdam 

Het eerste exemplaar van Kerkinterieurs in Nederland is op 20 juni 2016 aangeboden aan Jet 

Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de vertegenwoordigers 

van de Nederlandse kerken. Het boek kwam tot stand in een samenwerkingsproject van 

Museum Catharijneconvent en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de Amsterdamse 

Thomaskerk kwamen veel belangstellenden naar de feestelijke presentatie, waar onder andere 

Herman Pleij en Sible de Blaauw een lezing gaven.  



  

Religieus Erfgoed en Toerisme 

Internationaal Congres, 6-7 oktober 2016, Utrecht 

Religieus erfgoed is wereldwijd een steeds belangrijkere bestemming voor grote toeristenstromen. 

Daarmee is het een grote economische en maatschappelijke kans voor beheerders en eigenaren van 

deze bijzondere plekken, voor dorpen en steden en zelfs voor de toeristische profilering van landen. 

Dat is de conclusie die kan worden getrokken na afloop van het internationale congres ‘Religieus 

erfgoed en toerisme’. Dit congres werd georganiseerd in samenwerking met de United Nations 

World Tourism Organization, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Museum Catharijneconvent, 

het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur en Future for Religious Heritage. 

 

     



  

 

 
 
 
 

 



  

 
Rondetafelgesprek Toekomst Religieus Erfgoed 

3 november 2016, Tweede Kamer, Den Haag 

De Tweede Kamer hield op 3 november een rondetafelgesprek om een beeld te krijgen van de 

problematiek omtrent leegstand en transformatie van religieus erfgoed. Vanuit de kamer 

waren M.S. van Veen, G.J.M. Segers, H.A.G. Ronnes, A. Pechtold en J.S. Monasch aanwezig. Zij 

spraken met eigenaren, betrokken overheden, belangenorganisaties en experts. Zowel 

partners van de agenda als de aanwezige politici benadrukten het belang van de Agenda 

Toekomst Religieus Erfgoed. Inmiddels is duidelijk dat de toekomst van religieus erfgoed ook 

binnen de Tweede Kamer op brede steun kan rekenen, onder meer door het aannemen van 

een aantal moties op 29 november 2016. 

 

 

 

 

 

 

  



  

Adopteer een Kerk 

In het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werd begin 2016 het project Adopteer 

een Kerk gelanceerd, een samenwerking van Agendapartners BOEi, Stadsherstel Amsterdam, 

de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK), Future for Religious 

Heritage (FRH) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).  Dit programma bracht 

initiatiefnemers bij elkaar en bood hen ondersteuning door een expertgroep van 

herbestemmingsdeskundigen bij hun proces om het betreffende kerkgebouw in dorp of stad 

een nieuwe (tijdelijke) functie te geven. Hiertoe werd de problematiek inzichtelijk gemaakt, de 

te nemen stappen verhelderd en een professionaliseringsslag gemaakt. Dit alles met als 

streven om van elkaar en van de expertgroep te leren. De kennis die daarbij is opgedaan werd 

gedeeld via het online platform van de Agenda.    

Gedurende het adoptietraject werd het transitieproces van de volgende kerkgebouwen 

gevolgd: de Grote Kerk in Schermerhorn, de Dorpskerk te Opperdoes, de Corneliuskerk in Den 

Hout, de Utrechtse Sint Josephkerk, de Johannes de Doperkerk in Puiflijk en de voormalig 

gereformeerde kerk in Nieuwveen. De lessen uit die praktijk hebben geleid tot tien gouden 

regels bij het (tijdelijk) herbestemmen van een kerkgebouw, een handreiking gebaseerd op de 

persoonlijke ervaringen en tips van de deelnemende initiatiefnemers (zie verderop).  
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Grote Kerk Schermerhorn – een kerk met een beeldverhaal 

De Grote Kerk in het Noord-Hollandse dorp Schermerhorn is overgenomen door Stadsherstel 

Amsterdam die de kerk gaat restaureren, verbouwen en in gebruik nemen. Alle energie is 

gericht op het zo snel mogelijk volledig exploitabel maken van het kerkgebouw. 

Met behulp van een actieve groep dorpsbewoners vonden er al diverse activiteiten plaats in 

en rond de Grote Kerk. De regio biedt diverse mogelijkheden: de kerk ligt aan een populaire 

fietsroute en in werelderfgoed De Beemster. Nu het moment is gekomen om een stevige 

commerciële poot te ontwikkelen, vroeg de adoptiekerk hulp bij hun vraag rondom het 

genereren van inkomsten.  

Bij bezoek aan het kerkgebouw benadrukten de experts van Adopteer een Kerk het belang van 

de bijzondere zeventiende-eeuwse gebrandschilderde ramen. Om het kerkgebouw effectief in 

de markt te zetten zou het gebouw het verhaal achter dit unique selling point van de kerk 

kunnen vertellen. Hoewel de overname door Stadsherstel de exploitatie vergemakkelijkt 

omdat de kerk mee kan draaien in de zaalverhuur van de organisatie, blijft de inzet van actieve 

vrijwilligers in het dorp onmisbaar. De verbouwing van de Grote Kerk is inmiddels in volle 

gang. In het voorjaar van 2017 zal de herbestemde kerk haar deuren weer openen.  

 

 

Dorpskerk Opperdoes – creëer een aansprekend programma 

In het Noord-Hollandse Opperdoes werd de kleine Dorpskerk als gevolg van een fusie van 

geloofsgemeenschappen in 2013 aan de eredienst onttrokken. Er werd een stichting opgericht 

die de kerk voor een euro overnam en een bruidsschat van 150.000 euro meekreeg, bedoeld 

voor de restauratie van  het kerkgebouw. 

In de zoektocht naar exploitatiemogelijkheden liepen de initiatiefnemers aan tegen het 

probleem van de beperkte ruimte. Om een breder gebruik van het kerkgebouw mogelijk te 

maken werd de naastgelegen voormalige brandweerkazerne overgenomen. Het toiletblok en 

de keukenvoorziening die hier na een verbouwing worden gerealiseerd, breiden de 

gebruiksmogelijkheden van de Dorpskerk aanzienlijk uit.  

Bij bezoek aan het kerkje ging het gesprek tussen de experts en initiatiefnemers voornamelijk 

over het realiseren van extra ruimte: beperk je tot de meest noodzakelijke ingrepen, in dit 

geval het opknappen van de kazerne. Voorlopig blijft het kerkinterieur zoveel mogelijk 

gehandhaafd. Er zijn al verschillende, veelal muzikale, evenementen in het kerkgebouw 

georganiseerd, en met succes! De initiatiefnemers raden andere stichtingsbesturen aan om 

voor een aansprekend programma te zorgen dat bij de kwaliteiten van het gebouw past.  

Werkbezoeken Adopteer een Kerk 



  

 

 



  

Sint Corneliuskerk Den Hout – open de dialoog en benut expertise 

Eind 2016 sluit de Corneliuskerk haar deuren als religieus gebouw. De Den Houtse bevolking 

spant zich in om het kerkgebouw voor de gemeenschap te behouden en richtte een stichting 

op die het kerkgebouw om niet zal overnemen.  

De initiatiefnemers vroegen met hun deelname aan Adopteer een Kerk advies bij het 

genereren van inkomsten en het in de markt zetten van het gebouw. Uit een marktverkenning 

bleek dat een multifunctionele evenementenlocatie in combinatie met zakelijk gebruik de 

meeste kansen biedt. Ook zal er een ruimte blijven voor stilte en gebed. De hoge kosten voor 

het achterstallige onderhoud van het gebouw, ruim 800.000 euro, maken de onderneming een 

uitdaging.  

Bij bezoek aan Den Hout raadden de experts van het project aan om meer duidelijkheid te 

krijgen over de exploitatiekansen van het kerkgebouw en om reuring in het dorp te creëren. 

Inmiddels is er een gedeeld financieringsplan in de maak voor het achterstallig onderhoud en 

worden er actief vrienden geworven in het dorp: een derde van de Houtse bevolking doneert 

elk 100 euro per jaar.  

 

 

Sint Josephkerk Utrecht – open deuren en ramen, toon initiatief 

De Sint Josephkerk is één van de Rooms-Katholieke kerken die in de gemeente Utrecht worden 

gesloten. Het gebouw is voor de verkoop door een makelaar getaxeerd op 470.000 euro. In 

samenwerking met wijkbewoners brainstormen de initiatiefnemers over de 

exploitatiemogelijkheden van het gebouw.  

Er liggen meerdere kansen voor een nieuwe bestemming. Op dit moment wordt het 

kerkgebouw op zondagen voor de eredienst gebruikt door een migrantengemeenschap die de 

kerk in de toekomst ook graag blijft huren. Er wordt nog gezocht naar samenwerking met 

andere partijen.  

Bij het werkbezoek aan de Sint Joseph benadrukten de experts het belang van samenwerking 

met de buurtgemeenschap.  Door de bewoners stap voor stap mee te nemen in het proces kan 

het gebouw en de nieuwe functie deel worden van de gemeenschap. De initiatiefnemers in 

Utrecht raden een startende stichting aan om met een heldere doelstelling en stappenplan zelf 

tot actie over te gaan.  

 

Werkbezoeken Adopteer een Kerk 

 



  



  

De volledige verslagen  zijn te vinden op www.toekomstreligieuserfgoed.nl 

Johannes de Doperkerk Puiflijk – blijf communiceren en ga aan de slag 

De in het land van Maas en Waal gelegen Johannes de Doperkerk zal op 1 januari 2017 haar 

deuren sluiten. De grote maatschappelijke betrokkenheid in Puiflijk gaf het vertrouwen voor 

de oprichting van een initiatiefgroep die in samenwerking met het parochiebestuur toewerkt 

naar een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw. 

De initiatiefgroep bekijkt onder andere de mogelijkheid om zelf tot aankoop over te gaan. Een 

andere  optie is overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Oude Gelderse Kerken 

(SOGK). In de zoektocht naar een nieuwe eigenaar schakelden de initiatiefnemers de hulp van 

Adopteer een Kerk in.  

Bij bezoek aan Puiflijk adviseerden de experts van het project om in overleg met het 

parochiebestuur een gezamenlijke strategie te bepalen en vervolgens in te gesprek gaan met 

het bisdom Den Bosch en de Stichting Oude Gelderse Kerken. De initiatiefgroep benadrukt het 

belang van constructieve communicatie met je belangrijkste partners. Wacht niet op het 

initiatief van anderen maar ga zelf aan de slag en laat zien dat het respectvol kan. 

 

 

 

 

Gereformeerde kerk Nieuwveen – begin klein en zoek verbinding met het dorp 

In de voormalig gereformeerde kerk in Nieuwveen werd in 2009 de laatste eredienst 

gehouden. Een particulier kocht het kerkgebouw in 2011 voor 85.000 euro en werkt sindsdien 

aan een nieuwe bestemming voor de kerk in de Zuid-Hollandse polder.  

Door de grote onderhoudsachterstand is behoud van het negentiende-eeuwse kerkgebouw 

een uitdagende onderneming. Op dit moment is nog geen definitieve keuze gemaakt voor de 

nieuwe functie van de kerk na restauratie. De eigenaar zocht binnen het project Adopteer een 

kerk advies bij de aanpak van een restauratie en herbestemmingsproces als particulier. 

Bij bezoek aan het kerkgebouw adviseerden de experts om eerst in het gebouw zelf te 

investeren om het zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Zoek daarbij verbinding met 

het dorp: betrek hen actief bij je plannen want zolang het een persoonlijke hobby blijft, sta je 

alleen. Om deze verbinding met de dorpsgemeenschap te realiseren, staat er in 2017 een 

Nieuwjaarsborrel voor dorpsbewoners op de planning voor een goed gesprek over de 

toekomst van het gebouw.  

Werkbezoeken Adopteer een Kerk 

 



  

Frank Strolenberg in Ter Apel 

Workshops en Lezingen 

In het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed zijn in het hele land lezingen en 

workshops gegeven over de toekomst van het religieus erfgoed. Hierbij stonden niet alleen 

kerkgebouwen centraal, ook kloosters en het klinkend erfgoed kwamen aan bod.  

Zo gaf Frank Strolenberg in Klooster ter Apel een workshop over herbestemmingsstrategieën 

voor kloosters waarin hij verschillende best practices presenteerde. Mirjam Blott nam deel aan 

een symposium waarin aandacht werd geschonken aan de carillons, luidklokken en orgels in 

kerken en kloosters. Hier stond het vergroten van de belangstelling voor dit klinkend erfgoed 

centraal. Ook sprak Mirjam op het symposium Sacrale Stenen, een publieksbijeenkomst 

waarbij vanuit religieuze en niet-religieuze perspectieven werd gesproken over het heilige 

karakter van gebedshuizen. Daarnaast sprak Welmoed Wijmans op het symposium van 

erfgoedvereniging Oud Utrecht over haar onderzoek naar kerkenvisies. Tijdens deze 

bijeenkomst werd de toekomst van leegkomende kerkgebouwen in de gemeente onder de 

aandacht gebracht. 

  



  

Open Kerken en Kloosters 

Als onderdeel van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werd het programma Open Kerken 

en Kloosters geïnitieerd, gedragen door Agendapartners Museum Catharijneconvent, de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het VSBfonds. Open Kerken en Kloosters biedt 

begeleiding en ondersteuning aan een groep ambitieuze kerkeigenaren en -beheerders die 

hun kerk of klooster op een onderscheidende manier voor een groter en breder publiek open 

wil stellen. Het VSBfonds stelde hiervoor een bedrag van 150.000 euro beschikbaar.  

Uit de 54 ontvangen aanvragen zijn de volgende deelnemers geselecteerd: de Grote Kerk in 

Elst, de Dorpskerk van Wilp, de Prinsekerk in Rotterdam, de Joodse Synagoge te Meerssen, de 

kloosters St. Josephberg en Antonius van Padua in Megen en de Schuilkerk Bagijnhof in Delft. 

De hulpvragen van de eigenaren en beheerders lopen uiteen van de ontwikkeling van een 

museaal concept in Elst tot het werven van bestuursleden en uitvoerenden voor het kunst- en 

cultuurpodium in Wilp. Thema’s als het mobiliseren van vrijwilligers, programma-ontwikkeling, 

het faciliteren van multifunctioneel gebruik en het maken van een ondernemingsplan komen 

allen voorbij. Het project Open Kerken en Kloosters heeft een looptijd tot 1 april 2017. 
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Tien Geboden 
bij het (tijdelijk) herbestemmen van religieus erfgoed 

In het kader van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed werd begin 2016 het project 
Adopteer een Kerk gelanceerd, een samenwerking van Agendapartners BOEi, Stadsherstel 
Amsterdam, de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK), 
Future for Religious Heritage (FRH) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit 
programma bracht initiatiefnemers bij elkaar en bood hen ondersteuning door een 
expertgroep van herbestemmingsdeskundigen bij hun proces om het betreffende 
kerkgebouw in dorp of stad een nieuwe tijdelijke of permanente functie te geven.  

Gedurende het adoptietraject werd het transitieproces van de volgende kerkgebouwen 
gevolgd: de Grote Kerk van Schermerhorn, de oude dorpskerk van Opperdoes, de 
Corneliuskerk in Den Hout, de Utrechtse Sint Josephkerk, de Johannes de Doperkerk 
in Puiflijk en de voormalig gereformeerde kerk in Nieuwveen. De lessen uit die praktijk 
hebben geleid tot tien geboden bij het (tijdelijk) herbestemmen van een kerkgebouw, een 
handreiking gebaseerd op de persoonlijke ervaringen en tips van de deelnemende 
initiatiefnemers.  

1  Een kerk is een verhaal, geen hoop stenen  

Het herbestemmen van een kerkgebouw is geen eenvoudige opgave: er staat veel 
vastgoed leeg en andere monumentale gebouwen vechten voor dezelfde initiatiefnemers 
en gebruikers. Het is dan ook de kunst om de eigen kerk scherp te positioneren en de 
bijzonderheden te benoemen. Een mooi orgel, een fraai kunstwerk of een bijzondere 
inrichting trekken altijd geïnteresseerden. Maar bezoekers komen vooral af op het 
verhaal van een kerkgebouw. Een kerk kun je immers zien als een persoonlijkheid, 
waarvan het voorkomen en het karakter gevormd worden door het verleden. Die 
verhalen hebben het gebouw gemaakt tot wat het is. Wie goed kijkt naar zijn 
geschiedenis en zijn huidige plek in het dorp, de stad of het landschap kan altijd 
aanknopingspunten voor een eigen verhaal vinden, een unique selling point. En dat 
verkoopt. 

2  Creëer een aansprekend en passend plan  

Een goed en aansprekend plan kan mensen enthousiasmeren en meenemen in de  
realisatie ervan. Bij de zoektocht naar een nieuwe functie zien veel mensen eerst de 
problemen: de restauratieachterstanden, de benodigde maatregelen om energie te 
besparen en het comfort te verhogen, de verbouwingskosten. Al die zaken moeten 
inderdaad worden aangepakt, maar denken vanuit de problemen brengt zelden 
beweging. Het gaat er om energie vrij te maken, dan volgt het geld ook eerder. Daarbij 
mag het plan ambitieus zijn, maar tegelijkertijd ook realistisch en passend bij de 
kwaliteiten van het gebouw. Uiteindelijk gaat het immers om de vraag hoe de exploitatie 
sluitend te krijgen is. 
 



  

3  Benut expertise en ervaring 
Niet veel mensen zullen vaak meemaken dat ze een groot gebouw als een kerk gaan 
herbestemmen. Toch zijn er inmiddels al vele voorbeelden in Nederland en daarbuiten 
van geslaagde transformaties. Er is dus kennis aanwezig bij collega kerkbeheerders en bij 
verschillende organisaties in Nederland. U hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te 
vinden. Daarnaast is het van belang om ook het eigen (stichtings)bestuur te voorzien van 
een diversiteit aan deskundigheid en ervaring. Schroom echter niet om advies en hulp in 
te schakelen. Veel partijen zijn maar wat trots op de bereikte resultaten en helpen u 
graag op weg. 
 

4  Ken het gebouw en de behoefte in de buurt  

De geschiktheid voor een nieuwe functie verschilt per kerkgebouw. Zo varieert de 
indeling en het aantal ruimtes (inclusief de bijgebouwen rondom de kerk) die op 
verschillende wijzen gebruikt kunnen worden. Ken daarom uw gebouw, weet wat er wel 
en niet kan en forceer functies niet. Denk ook na over de mogelijkheden ‘per ruimte’ en 
niet alleen over de kerk als geheel.  
 
Naast het kennen van uw gebouw dient u zich ook op de hoogte te stellen van de 
behoeften in de buurt: is er vraag naar multifunctionele zaalruimte of juist woonruimte? 
U kunt gaan zitten wachten tot iemand met een vraag zich aandient of juist gericht op 
onderzoek uitgaan naar de plannen van de gemeente, de lokale school, een vereniging in 
de buurt etc. Die actieve houding verdient de voorkeur! Ken de behoefte op de korte en 
langere termijn voor de buurt of wijk en wellicht kan het kerkgebouw daar een rol in 
spelen.  Zorg dat u deze kansen opzoekt en benut.    
 

5  Zonder lokaal draagvlak geen duurzame exploitatie  
Natuurlijk zijn er soms ondernemers die de exploitatie van een kerk op hun schouders 
nemen. Of nieuwe eigenaren die een (kleine) kerk verbouwen tot woning. Maar veelal 
wordt het voortbestaan van een kerkgebouw gedragen door de lokale gemeenschap er 
om heen.  
 
Een local hero c.q. trekker is hierbij onmisbaar. Er moeten mensen zijn die tijd én energie 
vrijmaken voor de toekomst van het kerkgebouw. Het gaat daarbij niet om veel 
vergaderen, maar om veel doen en zorgen voor verbinding met partijen in de buurt. 
Samen gaat het sneller, dus vaar een gezamenlijke koers en zorg voor lokaal draagvlak en 
partnerschap in plaats van concurrentie met andere partijen in dorp of stad. Een 
vergadering redt geen gebouw; een doener wel. 

 

 



  

6  Blijf communiceren  
Het is belangrijk dat u investeert in een open dialoog en een constructief overleg. Ook al 
liggen de belangen tussen partijen soms uiteen, als u de waarde van de kerk voorop stelt 
moet er altijd common ground te vinden zijn voor een gesprek. Wees niet bang om 
daarbij de olifant in de kamer te benoemen, respecteer elkaars inzet en standpunten en 
wees naar buiten toe fair over elkaar. Voorkom dus dat u via de pers gaat zitten zwarte 
pieten; dat lucht misschien tijdelijk even op, maar dergelijke uitspraken keren zich 
uiteindelijk altijd tegen u. 
 

7  Open ramen en deuren  
Mensen hebben de neiging – zeker in onze vergadercultuur – om eerst zelf na te denken, 
achter de schermen veel te vergaderen en plannen uit te broeden. U mist dan heel veel 
kansen. De kunst is om zo snel mogelijk deuren en ramen te openen. Creëer reuring  en 
zorg voor leven in de brouwerij; mensen moeten weten dat deze plek er is, dat er mensen 
zijn die voor het kerkgebouw opkomen en dat er initiatieven worden gezocht. Voorkom 
dat iedereen de kerk voorbij loopt en het stil wordt. Ook met kleine investeringen kunt u 
laten zien dat u serieus bezig bent. Realiseer u dat andere mensen ideeën hebben die u 
nooit had kunnen verzinnen. En het één leidt tot het ander. Dus zet die deur open en 
nodig de buren uit. Wek hun nieuwsgierigheid door activiteiten te organiseren of bied de 
ruimte aan om hier iets te organiseren en voor je het weet ontstaan er serieuze 
alternatieven. 
 

8  Creëer een uitnodigende sfeer  

Vaak ontstaat er een neerslachtige sfeer als aangekondigd wordt dat een kerk gaat 
sluiten. Begrijpelijk. Maar er ontstaat soms ook het idee dat niets meer kan: men zucht 
onder de onderhoudslasten (maar dat is slechts spreadsheet-denken) of de taxatiewaarde 
(maar die staat los van de mogelijke opbrengsten en begint dus aan de kostenkant). Ook 
is het eigendom vaak onzeker, net als de vraag wie nou precies waar over gaat. Dit soort 
zaken werkt verlammend. Genoeg redenen om niet meer uit de startblokken te komen. 
Als u echter wilt dat er mensen aanhaken moet u zorgen dat het leuk is om mee te doen 
en mee te werken. Waardeer het initiatief van anderen. Er zijn meer mensen die tijd 
hebben om de handen uit de mouwen te steken dan u op voorhand denkt. De één wil 
graag praktisch aan de slag, de ander kan goed lobbyen, onderzoek doen of schrijven. 
Voorwaarde is wel dat mensen zich aan het plan voor de kerk en de toekomstige invulling 
ervan moeten kunnen verbinden. Als het uw privé initiatief betreft dat slechts gericht is 
op eigen ambities, dan zullen mensen er minder snel aan bijdragen. Maar als u het 
gebouw ook van betekenis wilt laten zijn voor de gemeenschap, zult u versteld staan van 
de bereidwilligheid van buurt- of dorpsbewoners. Kijk dus niet alleen naar de problemen, 
maar onderzoek de mogelijkheden.  
 
 



  

9  Neem de tijd  

Verwacht niet dat alles binnen een jaar geregeld is maar zie de herbestemming als een 
proces waarbij elke stap vooruit er weer eentje is. En soms gaat u ook een stapje 
achteruit en moet u wachten tot de goede wind opsteekt om weer vooruit te komen. Het 
is duidelijk dat u er veel energie in zult moeten stoppen en vasthoudend zult moeten zijn, 
maar dan krijg u er ook het nodige voor terug. 
 

10  Wees creatief  

Een dooddoener als laatste? Niet helemaal, want we zijn geneigd om vanuit bepaalde 
gegevenheden te denken. Eerst moet er bijvoorbeeld gerestaureerd worden. Maar is dat 
wel zo? Als het niet lekt en niet gevaarlijk is, dan kunt u toch al snel beginnen met het 
organiseren van activiteiten die wellicht zelfs geld opleveren. Eerst moeten we eigenaar 
zijn. Maar is dat wel altijd nodig? Misschien zijn er afspraken te maken met de huidige 
eigenaar over bepaalde tijdelijke activiteiten. Eerst moeten het plan en de financiering 
rond zijn. Maar hoeveel tijd kost dat wel niet? Leiden daden en zichtbare bedrijvigheid 
niet veel eerder tot enthousiasme om deel te nemen? Kortom, denk buiten de geijkte 
paden. Herbestemming is geen nieuwbouw die u planmatig kunt opzetten en uitrollen. 
Het zoeken naar een nieuwe functie is vanuit de vrolijke chaos van het bestaande iets 
nieuws proberen te maken. Dat vraagt per definitie om veel creativiteit. 
 

 

  



   



  

Verbinding naar de toekomst 
Een gezamenlijke strategie voor het Nederlands religieus erfgoed 

 
Nederland is ongekend rijk aan religieus erfgoed en bezit een grote variëteit aan 
gebouwen, van kerkgebouwen en synagogen tot kloosters en abdijen. Bij uitstek dit 
erfgoed, met vaak waardevolle interieurs, wordt door een breed publiek 
gewaardeerd vanwege zijn religieuze betekenis, maar ook vanwege zijn culturele en 
identiteit- en beeldbepalende functie in steden of dorpen.  
 
Het religieus erfgoed staat echter onder zware druk. Ontkerkelijking en stijgende 
kosten leiden er toe dat de eigenaren grote moeite hebben de kosten die hun 
historische gebouwen en kunstcollecties met zich meebrengen te dragen. Steeds 
meer kerken en kloosters sluiten daarom hun deuren. De komende jaren zal van de 
circa 6000 in religieus gebruik zijnde kerkgebouwen, als meest voorzichtige schatting, 
minimaal een derde zijn oorspronkelijke functie verliezen. Andere schattingen 
voorspellen een nog veel groter functieverlies. Om een voorbeeld te geven: In 1975 
telde Nederland 1500 kloosters, waarvan er nu nog maar 135 in religieus gebruik zijn 
en binnen enkele jaren er nog eens 120 hun deuren zullen sluiten.  
 
Eigenaren doen hun best om de gebouwen zo lang mogelijk open te houden, onder 
meer door te zoeken naar andersoortig gebruik naast het kerkelijke. Waar de 
exploitatie niet meer lukt, wordt vaak in een moeizaam en langdurig proces een 
nieuwe bestemming gezocht. Voor een aantal gebouwen dreigt sloop, zeker in stads- 
en dorpskernen waar de economische druk groot is of juist in gebieden waar krimp 
plaatsvindt.  
 
De omvang van de opgave, de snelheid van deze transformatie en de schaal waarop 
dit in het hele land plaats vindt, afgezet tegen de bijzondere betekenis van deze 
gebouwen met hun waardevolle interieurs en vaak prominente ligging, maken deze 
opgave tot een maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang. De uitwerking 
hiervan is het meest voelbaar op lokaal niveau.  
 
In het verlengde van de samenwerking van een breed scala aan partijen, waarvoor de 
basis werd gelegd in het Jaar van het Religieus Erfgoed (2008) en vervolgens is 
verdiept en verstevigd in de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed (2014-2016), 
onderschrijven onderstaande partijen de gezamenlijke strategie om het Nederlands 
religieus erfgoed een duurzame toekomst te geven.  
 
 
 



  

 
 
De centrale thema’s  
Samenwerking tussen de kerkelijke eigenaren, overheden en maatschappelijke 

organisaties is een voorwaarde om de komende jaren de grote opgave op een 

effectieve manier tegemoet te treden. De partners in deze samenwerking nemen een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van het religieus erfgoed. 

Daarnaast is het versterken van een breed maatschappelijk draagvlak voor dit 

erfgoed een centraal aandachtspunt. De inzet en betrokkenheid van actieve burgers 

is immers onontbeerlijk voor de instandhouding en doorontwikkeling van deze 

gebouwen, alsmede voor de zorg voor hun interieur. 

Gebruik  
Bij het vinden van oplossingen en maatregelen voor de toekomst van religieus 
erfgoed wordt rekening gehouden met het (voortgaande) gebruik van kerkgebouwen 
en kloosters. Dat geldt zowel voor rijks-, gemeentelijke en provinciale monumenten 
als gebouwen zonder status. Daarbij wordt successievelijk gestreefd naar:  

a. oorspronkelijk of voortgaand gebruik; 
b. multifunctioneel gebruik (naast a);  
c. herbestemming.  

 
Expertise-ontwikkeling en kennisoverdracht  
Het behoud van religieus erfgoed vraagt behalve om behoud en bundeling van kennis 
ook om innovatie (bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid en nieuwe 
exploitatievormen). Daarnaast is nevengebruik en herbestemming vaak dusdanig 
complex dat hiervoor een nieuw corpus aan kennis en expertise moet worden 
gebundeld. Het behouden, ontwikkelen, verbinden en ontsluiten van kennis en 
ervaring op het gebied van zowel gebouwen als interieurs vormt daarom een 
centrale doelstelling.  
 
Differentiatie van waarde  
Overheden zullen in afstemming met de verschillende partners met een nieuwe blik 
en vanuit een breed belangenkader naar de waardering van gebouwen en hun 
interieurs kijken. Het belang van behoud en de vraag naar transformatieruimte zullen 
een nieuwe balans moeten vinden.  
 
 
 
 
 
 



  

 
Actiepunten  

1. Vanaf 2017 zal door de partners in vervolg op de Agenda Toekomst Religieus 
Erfgoed een voorzetting van hun samenwerking worden georganiseerd;  

2. Alle partners zetten zich voluit in om op een actieve manier bij te dragen 
aan het gebruik, het behoud en de ontwikkeling van het religieus erfgoed 
alsmede aan de versterking en uitbreiding van het hiervoor benodigde 
maatschappelijk draagvlak;  

3. De rijksoverheid neemt samen met de eigenaren en met Museum 
Catharijneconvent het voortouw om te komen tot deling, bundeling en 
fundering van kennis en expertise in een kenniscentrum/expertisenetwerk 
(on-)roerend religieus erfgoed. Gezamenlijk ontwikkelen partners nieuwe en 
noodzakelijke kennis voor het behoud van het religieus erfgoed;  

4. Eigenaren zetten zich in om vroegtijdig toekomstige ontwikkelingen in beeld 
te brengen en die inzichten te delen en daartoe in overleg te treden met 
relevante partners;  

5. De rijksoverheid neemt het initiatief tot een waardedifferentiatie religieus 
erfgoed (onroerend en roerend), waarin een nieuwe balans tussen behoud 
en ruimte voor transformatie het uitgangspunt vormt. Partners dragen hier 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en in onderlinge afstemming aan bij;  

6. De rijksoverheid evalueert in het licht van de opgave in 2018 haar financieel 
monumenteninstrumentarium en beziet of op basis hiervan een herallocatie 
van middelen noodzakelijk is;  

7. Provinciale overheden ondersteunen initiatieven op het gebied van behoud 
of herbestemming van religieus erfgoed door hun instrumenten voor 
ruimtelijke ontwikkeling actief in te zetten;  

8. Gemeentelijke overheden zetten zich in om lokale scenario’s vroegtijdig in 
beeld te brengen en ontwikkelen in samenwerking met de lokale partners 
kennis van en visie op het lokale religieus erfgoed;  

9. Daarnaast maken gemeenten hun wet- en regelgeving nog beter 
toegankelijk en stellen die dienstbaar aan het voortgezet gebruik of de 
herbestemming van religieus erfgoed;  

10. Maatschappelijke organisaties zetten hun kracht waar mogelijk in om een 
kansrijke toekomst voor religieus erfgoed pro-actief te ondersteunen.  

 
8 december 2016  

CIO-Kerkgebouwen  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  
Federatie Grote Monumentengemeenten  
Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen  
Museum Catharijneconvent  
Bond Heemschut 



  

Parade van Plattelandskerken 

Help, onze kerk loopt leeg! 

Klimaatbeheersing in monumentale kerken 

Publicaties 

 

 

  



  

Kerkinterieurs in Nederland 

Kijk op Kerken 

Alle publicaties zijn te vinden op www.toekomstreligieuserfgoed.nl 

Publicaties 

   

 

 

Een kerk als investering 

Een financiële handreiking voor 

nieuwe en bestaande eigenaren van 

kerken. 

Verschijningsdatum: Voorjaar 2017 

Dit boek belicht 100 uitzonderlijke 

Nederlandse kerkinterieurs. Van 

middeleeuwse protestantse kerken 

tot strakke betonnen 

wederopbouwkerken. 



  

Team Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 

Mirjam Blott   projectleider 
Als projectleider gaf Mirjam sturing aan de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed 
(ATRE) en diens projectmedewerkers en begeleidde zij de samenwerking tussen de 
verschillende partners. Als gezicht van de Agenda sprak zij bovendien regelmatig op 
bijeenkomsten en was ze te zien in diverse media. 

Mark Stafleu   opdrachtgever 
Hoofd Regio Noord West bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en 
opdrachtgever van ATRE. 

Frank Strolenberg  programmamanager 
Programmamanager van de Agenda bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als 
coördinator van het project en als expert was Frank nauw betrokken bij de inhoud en 
uitvoering van de Agenda als geheel en diens deelprojecten. 

Albert Reinstra   specialist kerkelijke bouwkunst 
Specialist kerkelijke bouwkunst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Als 
vaste partner in het wekelijkse overleg en als expert adviseerde en ondersteunde 
Albert de diverse activiteiten van de Agenda. 

Maarten Reith   communicatiemedewerker 
Als tekstschrijver en redacteur was Maarten betrokken bij alle communicatiezaken 
van de Agenda zoals het schrijven van persberichten en het samenstellen van de 
nieuwsbrief. Daarnaast is hij beheerder van het online platform Toekomst Religieus 
Erfgoed.  

Joost Ankone   projectmedewerker 
Aanvankelijk was Joost als stagiair bij de Agenda betrokken en schreef hij zijn scriptie 
over de rol van de gemeentelijke monumentenstatus op de herbestemming van 
kerken. Als projectmedewerker bestonden zijn werkzaamheden o.a. uit het 
coördineren van de deelprojecten en de implementatie van het digitale platform.  

Welmoed Wijmans  projectmedewerker 
Als projectmedewerker hield Welmoed zich o.a. bezig met de organisatie van 
symposia, de coördinatie van de deelprojecten en het onderhouden van contacten 
met partners en deelnemers. Als stagiaire deed zij eerder onderzoek naar 
kerkenvisies als instrument in de aanpak van leegstand en herbestemming van 
religieus erfgoed. 

 



  

Heleen van der Donck   stagiair 
Heleen werkte als stagiaire bij de Agenda mee aan diverse communicatiezaken. 
Daarnaast  ondersteunde zij het project als vormgever en redacteur. 

Letty Spieker    medewerker congresbureau  
Medewerker van het Congresbureau bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Binnen de Agenda was Letty verantwoordelijk voor de organisatie, ondersteuning en 
logistiek van evenementen en symposia van ATRE. 

Marjolein van Bemmel   administratief medewerker 
Als afdelingssecretaresse bij de RCE ondersteunde Marjolein de Agenda op 
administratief en facilitair gebied. Haar werkzaamheden bestonden o.a. uit het 
notuleren van vergaderingen en het beheren van de agenda. 

Marian Koning-Klein    financieel medewerker 
Project- en programmamedewerker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Marian stond de Agenda terzijde op het gebied van financiën en facilitaire zaken.  
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