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Podium Mozaïek gevestigd in de voormalige Pniëlkerk in Amsterdam-West (foto: Adam Nowek)
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Steeds meer kerkgebouwen in Nederland komen leeg te staan. Het is een lastige 

opgave te beslissen wat met dit vrijkomend religieus erfgoed moet gebeuren. 

Slopen, herbestemmen of leeg laten staan? Besluitvormingsprocessen 

over de toekomst van lege kerkgebouwen zijn uiterst gevoelig. In deze 

besluitvormingsprocessen bestaan verschillende prikkels die zorgen dat een leeg 

kerkgebouw eerder gesloopt wordt dan van een nieuwe functie wordt voorzien.  

Wat voor prikkels zijn dit en welke mechanismen gaan hier achter schuil?

Lege kerkgebouwen: 
slopen of omdopen?

In Nederland gaan steeds minder mensen 
naar de kerk. Dit secularisatieproces is in 
de jaren zestig en zeventig in gang gezet 
en heeft verschillende sociale, culturele 
en ruimtelijke gevolgen (SCP, 1997). Dit 
artikel is gericht op de ruimtelijk-fysieke 
implicaties. Teruggang in kerkbezoek leidt 
tot een overschot aan religieus erfgoed en 
dus komen er kerkgebouwen leeg te staan. 
In een studie van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed uit 2008 blijkt dat voor 
2020, 1200 van de 4200 kerkgebouwen in 
Nederland leeg komen te staan (Roeterdink 
e.a., 2008). Deze inschatting is waarschijn-
lijk niet realistisch en te positief omdat 
deze is opgesteld vóór de economische 
crisis. De financiële crisis zorgt voor een 
afwaardering van het religieus erfgoed en 
voor minder inkomsten voor kerkgemeen-
schappen. Hoogstwaarschijnlijk leidt de 
afname van inkomsten tot het afstoten van 
kerkgebouwen, omdat minder middelen 
beschikbaar zijn voor het onderhouden van 
een grote vastgoedportefeuille. Naast de 
teruglopende inkomsten van kerkgemeen-
schappen door een steeds kleinere groep 
vaste kerkbezoekers worden de financiële 
problemen vergroot door stijgende kosten. 
Het constant verouderende religieus 
erfgoed laat de kosten voor onderhoud, 
renovatie en investeringen rondom veilig-

heid steeds hoger oplopen. Afgezet tegen de 
teruglopende inkomsten stijgen de kosten 
voor kerkgemeenschappen snel.

Door de financiële problemen van 
kerkgemeenschappen, het verouderende 
religieus vastgoed en het teruglopende 
aantal vaste kerkbezoekers zijn de kerkbe-
sturen genoodzaakt na te denken over de 
toekomst van de kerkgebouwen. Religieuze, 
financiële, organisatorische, politieke en 
juridische factoren spelen een rol wanneer 
moet worden besloten over de toekomst 
van een leeg kerkgebouw. Wanneer deze 
invalshoeken geanalyseerd worden, komen 
verschillende prikkels naar voren die 
zorgen dat een kerkgebouw eerder wordt 
gesloopt dan dat het een nieuwe functie 
krijgt (herbestemming). Deze factoren 
worden kort besproken.

Religieuze sentimenten
In besluitvormingsprocessen rond de 
toekomst van lege kerkgebouwen spelen 
religieuze gevoeligheden bijna altijd een 
rol. Deze gevoeligheden komen het meest 
tot uitdrukking wanneer wordt gesproken 
over nieuwe functies, mocht herbestem-
ming van het gebouw overwogen worden. 
De nieuwe functie moet profaan zijn. De 
angst dat in het kerkgebouw een tapijthal 
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wordt een kerkgebouw omschreven als “een 
‘vrijplaats’ (naast en te midden van andere 
vrijplaatsen, als musea, theaters, medita-
tiecentra etc.)” (PKN, 2008). Statistieken 
wijzen uit dat er structureel meer pro-
testante kerken worden herbestemd dan 
katholieke kerkgebouwen (Roeterdink e.a., 
2008). Overigens hangt de beslissing of een 
nieuwe functie als profaan gezien wordt af 
van de persoon die hier een beslissing over 
neemt. Dit heeft te maken met de organisa-
tie van kerkelijke gemeenschappen.

Financiële overwegingen 
Van alle kerkgenootschappen in Nederland 
heeft het overgrote deel financiële proble-
men. In steden hebben kerkgenootschap-
pen meer financiële problemen dan in 
landelijke gebieden. Dit komt doordat 
in steden het aantal vaste kerkbezoekers 
sterker daalt dan in dorpen (CBS, 2009). 
Financiële problemen zorgen enerzijds 
voor het afstoten van religieus erfgoed. 
Anderzijds zorgen de financiële problemen 

(Sint Michaëlkerk in Blokker), feestzaal 
(Sint Josephkerk in Den Bosch), super-
markt (Bernadettekerk in Helmond) of 
moskee (Sint Ignatiuskerk in Amsterdam) 
komt, leidt ertoe dat deze gevoelige en 
pijnlijke discussie soms bewust wordt 
voorkomen door simpelweg te besluiten om 
het kerkgebouw te slopen. Het herbestem-
men van een kerkgebouw naar een moskee 
is een bijzonder gevoelig onderwerp. Voor 
sommige geloofsgemeenschappen is het 
zelfs ondenkbaar om het kerkgebouw een 
buurtfunctie te geven omdat dit betekent 
dat buurtgenoten, dus ook moslims, in de 
voormalige kerk komen. Religieuze gevoe-
ligheid karakteriseert het besluitvormings-
proces en moet niet onderschat worden 
(Bisseling e.a., 2011a). Bij herbestemming 
krijgt een gebouw een andere functie. 
Het afstaan van een kerkgebouw aan een 
andere geloofsgroep wordt, in tegenstelling 
tot in het rapport van Roeterdink (2008), 
niet als herbestemming gezien. De functie 
blijft bij het overdragen van de kerk aan een 
nieuwe geloofsgemeenschap immers gelijk. 
De opvatting die een geloofsgemeenschap 
heeft over wat wel of geen profane nieuwe 
functie is, hangt samen met de visie die  
een gemeenschap heeft op de functie en 
waarde van het gebouw. Tussen verschil-
lende kerkelijke gemeenschappen zijn de 
visies uiteenlopend.

Katholieken en protestanten
Grofweg kan een indeling worden gemaakt 
in de protestante en katholieke opvatting 
over de functie en waarde van het kerkge-
bouw. Voor protestanten is het kerkgebouw 
een ontmoetingsplek, een plek voor 
discussie over het geloof; een functionele 
plek (PKN, 2008). Voor katholieken ligt dit 
anders. Hier wordt het kerkgebouw gezien 
als een Domus Dei, het huis van God, een 
gewijde en heilige ruimte (Broekhuizen & 
Houben, 2008). De protestante visie laat in 
principe meer ruimte voor herbestemming 
van kerkgebouwen als het wordt vergeleken 
met de katholieke overtuiging. In de 
discussienota van protestante gemeenten 

Appartementencomplex aan de Oudegracht in Utrecht 

(foto: Arend Jonkman)
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voor een sterke prikkel voor kerkgenoot-
schappen om een kerkgebouw eerder 
te slopen dan van een nieuwe functie te 
voorzien (Bisseling e.a., 2011b). Sloop van 
een kerkgebouw levert namelijk bijna altijd 
meer geld op dan herbestemming. Dit heeft 
verschillende redenen. Om te beginnen is 
de verdiencapaciteit voor zowel de verkoper 
als de koper van de kerk groter indien 
gekozen wordt voor sloop. De inkomsten 
van de projectontwikkelaar die wil slopen 
en appartementen wil bouwen zijn hoger in 
vergelijking met een herbestemmingspro-
ject van een andere ontwikkelaar, waardoor 
de slopende projectontwikkelaar relatief 
gezien meer voor het kerkgebouw en de 
grond kan bieden. 

Het lagere bod van de herbestemmende 
projectontwikkelaar heeft te maken met 
bouwtechnische en financiële risico’s. Een 
kerkgebouw dat wordt afgestoten kampt 
vaak met achterstallig onderhoud. Dit 
soort risico’s worden doorberekend in 
het (lagere) bod van de herbestemmende 
projectontwikkelaar. Daarbij is een kerkge-
bouw een lastige ruimte om de opbrengst 
per vierkante meter te optimaliseren.  
Tot slot kan een projectontwikkelaar te 
maken krijgen met lastige bouwvoor-
schriften en spelregels over monumenten. 
De financieel fragiele positie van kerkge-
nootschappen leidt ertoe dat verouderde 
kerkgebouwen worden afgestoten zodat 
zij financieel gezien het hoofd boven water 
kunnen houden. Dit is terug te zien in 
statistieken: steeds meer kleiner wordende 
groepen vaste kerkbezoekers van verschil-
lende gemeenschappen besluiten kerkge-
bouwen samen te delen (SCP, 2006). De 
financieel zwakke positie van kerkgemeen-
schappen, die de mogelijkheid hebben om 
met hun vastgoedeigendom vermogen te 
genereren om te blijven bestaan, samen 
met de projectontwikkelaars die meer 
kunnen verdienen aan sloop-nieuwbouw 
dan aan herbestemming, zorgen voor een 
serieuze financiële prikkel voor sloop van 
lege kerkgebouwen.

Organisatorische problemen
De verkoper van het kerkgebouw met 
financiële problemen en de koper die 
het kerkgebouw wil slopen kunnen 
geneigd zijn om samen, zonder andere 
partijen te betrekken, te beslissen over de 
toekomst van het kerkgebouw. Andere 
partijen worden dan bewust buiten de 
deur gehouden wat leidt tot een gesloten, 
ontransparant besluitvormingsproces. De 
keuze om dit proces zo gesloten mogelijk te 
houden wordt primair veroorzaakt door de 
poging te voorkomen controle te verliezen. 
Burgers, actieve organisaties en lokale poli-
tici kunnen zich in het besluitvormings-
proces mengen en juridische procedures 
starten wanneer niet wordt voldaan aan 
hun eisen. Mocht het gebouw bijvoorbeeld 
ten gevolge van een juridische procedure 
als monument worden aangewezen, dan 
kan het niet meer worden gesloopt. Zelfs 
mogelijkheden voor herbestemming 
worden hierdoor beperkt. Zowel de koper 
als de verkoper hebben in dit opzicht dus 
belang bij het gesloten houden van het 
besluitvormingsproces.

De katholieke kerk is fundamenteel anders 
georganiseerd dan een protestante kerk. 
Het grootste verschil is dat de katholieke 
kerk centraal wordt aangestuurd en een 
protestante kerk een decentrale structuur 
kent. Dit betekent dat binnen de katholieke 
kerk de bisschop verantwoordelijk is en 
beslissingsbevoegdheid heeft over vast-
goedzaken en dat binnen de protestante 
kerken besloten wordt door de lokale kerk-
gemeenschappen. Binnen de katholieke 
kerk heeft de bisschop een sterke positie, 
wat leidt tot verschillende standpunten 
per bisdom tegenover herbestemming. 
Dit is terug te zien in de uiteenlopende 
visies die bisschoppen hebben over wat 
profane functies zijn. Bisschop Punt is in 
bisdom Haarlem conservatief te noemen, 
terwijl bisschop Gerardus in Groningen 
flexibeler omgaat met herbestemming. 
In bisdom Groningen wordt van het 
totaal aantal kerken een relatief groot deel 
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herbestemd (65 procent) in vergelijking 
met het percentage van herbestemde 
kerken binnen het bisdom Haarlem (44 
procent) (Roeterdink e.a., 2008). Binnen 
de katholieke kerk is de laatste jaren een 
proces van centralisatie gaande. Parochies 
worden samengevoegd, veelal door directe 
aanwijzingen vanuit het bisdom. Hierbij 
wordt ook centraal aangestuurd welke 
kerkgebouwen afgestoten worden. Daarbij 
is binnen de katholieke kerk een ernstig en 
steeds groter wordend tekort aan priesters 
en pastors. Veel kerken kunnen niet van 
een dienst worden voorzien omdat iedere 
kerk een eigen geestelijke nodig heeft om de 
kerk te ‘dragen’. De verschillen in organisa-
tie zorgen ervoor dat de financiële prikkel 
voor verevening tussen kerkgebouwen 
kleiner is bij de protestante kerken dan bij 
de katholieke.

Scheiding Kerk en Staat
Lokale politici zijn huiverig om zich te 
bemoeien met kerkgerelateerde zaken. 
Politici moeten doortastend te werk gaan 
willen zij geen vingers branden aan de 
gevoelige en zwaar beladen beslissingen 
over de toekomst van kerkgebouwen. 
Daarnaast zijn bestuurders zich bewust dat 
inmenging in het besluitvormingsproces 
veelal impliceert dat ook (mee)betaald 
moet worden. Ook dit kan leiden tot een 
terughoudende opstelling van politici. 
Een gevolg van deze terughoudendheid 
kan zijn dat de gemeente voor het eerst 
te horen krijgt van de toekomstplannen 
voor kerkgebouwen als de sloopaanvraag 
op de deurmat van het gemeentehuis valt. 
Deze sloopaanvraag kan alleen worden 
geweigerd als niet wordt voldaan aan van te 
voren opgestelde eisen. Deze eisen zijn ook 
bij de kerken en de projectontwikkelaars 
bekend. Hierdoor kan het voor gemeenten 
lastig zijn de sloopaanvraag af te wijzen.

Toch moet voor een sloop-nieuwbouw-
project het bestemmingsplan worden 
aangepast. Het lijkt erop dat de gemeente 
hiermee een stevige positie heeft. Echter, de 

sloopaanvraag is losgekoppeld van bestem-
mingsplanwijzigingen (Raad van State, 
2011). Ook in de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening is dit losgekoppeld: “De relatie 
tussen de sloopvergunningplicht en het 
bestemmingsplan komt, anders dan bij de 
aanlegvergunning, echter in het geheel niet 
tot uitdrukking in de weigeringsgronden” 
(Van Buuren e.a., 2008). Hierdoor kan het 
voorkomen dat pas over bestemmings-
planwijzingen wordt gesproken als het 
kerkgebouw al gesloopt is. 

Het is lastig voor politici om financiële 
bijdragen te verlenen om kerken in stand 
te houden. Dit heeft te maken met het 
gelijkheidsbeginsel. Financiële steun aan 
één geloofsgemeenschap betekent dat 
andere geloofsgemeenschappen evengoed 
recht hebben op een financiële bijdrage. Het 
is pas mogelijk om financiële steun te geven 
wanneer het gebouw niet meer is gekop-
peld aan een geloofsgemeenschap. Tot slot 
kunnen interne politieke verhoudingen 
zorgen voor een niet of nauwelijks optre-
dende overheid. Wanneer confessionele 
partijen proberen politiek draagvlak te 
vinden voor het steunen van noodlijdende 
kerken, kunnen overige politieke partijen 
dit zien als het ‘redden van het eigen 
hachje’. Hierdoor is het in de praktijk vaak 
lastig om breed gedragen steun te krijgen 
voor het in stand houden van kerkgebou-
wen. De publieke sector heeft te maken met 
diverse prikkels waardoor het lastig is te 
interveniëren in besluitvormingsprocessen 
omtrent de toekomst van kerkgebouwen. 

Juridische beperkingen
De sloop van een kerkgebouw wordt 
uitgesloten wanneer het gebouw tot 
monument wordt verklaard. Tegelijkertijd 
worden de mogelijkheden voor herbestem-
ming verkleind. In de praktijk worden 
monumentenaanvragen voor kerkge-
bouwen vaak gedaan door partijen die 
zich inzetten voor het behouden van een 
kerkgebouw. Dit kunnen georganiseerde 
bewonersgroepen zijn maar ook erfgoed-

Lege kerkgebouwen: slopen of omdopen?



Jg. 45 / Nr. 2 / 2012 P. 97Rooilijn

organisaties zoals Bond Heemschut of het 
Cuypersgenootschap. De monumenten-
status wordt vaak als laatste redmiddel 
gezien door deze groepen wanneer ze op 
geen enkele andere manier invloed kunnen 
uitoefenen op het besluitvormingsproces. 
Het toekennen van een monumenten-
status kan een enorme impact hebben 
op de eigendomswaarde van het gebouw. 
Monumentaal gezien wordt het gebouw 
wellicht meer waard maar de financiële 
verdiencapaciteit van het gebouw gaat 
achteruit: er moet rekening gehouden 
worden met erfgoedregels, wat de mogelijk-
heden met het kerkgebouw aanzienlijk kan 
verkleinen. Het aanwijzen van het kerk-
gebouw als monument komt neer op het 
‘collectiviseren’ van een privaat object. Dit 
is een wezenlijk punt in de discussie over de 
toekomst van kerkgebouwen. De kernvraag 
is of een kerkgebouw privaat bezit is van 
een selecte groep die een geloofsovertuiging 
deelt, of een gebouw is met een maatschap-
pelijke waarde. Wie mogen beslissen over 
de toekomst van kerkgebouwen? Zijn alleen 
mooie kerkgebouwen maatschappelijk 
bezit? En wat is uniek; erfgoedwaardig? 

Open discussie
Financiële, religieuze, organisatorische, 
politieke en juridische prikkels zijn innig 
met elkaar vervlochten en werken sloop 
van kerkgebouwen in de hand. Het is een 
lastige opgave om na te denken hoe deze 
mechanismen te doorkruisen. Een cruci-
aal element in het vinden van oplossingen 
is het aangaan van een open discussie. 
Dit klinkt als een open deur maar dat is 
het niet. In veel gevallen is in besluitvor-
mingsprocessen sprake van wantrouwen, 
onbegrip en vooroordelen tussen partijen 
(Raats, 2010). Een cruciale vraag is of een 
kerkgebouw privaat bezit is van een select 
religieus gezelschap of een maatschap-
pelijk bezit. De vervolgvraag is dan: wie 
mogen waarover beslissen? Momenteel 
leiden verschillende mechanismen tot een 
gesloten besluitvormingsproces wat kan 
leiden tot sloop van religieus erfgoed op 

grote schaal. Wanneer het grootschalige 
verlies van deze kerkgebouwen ook als 
maatschappelijk verlies beschouwd wordt 
moet gepleit worden voor een pro-actieve 
overheid. De gesloten besluitvormings-
processen moeten dan vroegtijdig worden 
opengebroken om het maatschappelijk 
belang mee te laten wegen.

Koen Raats (k.a.raats@uva.nl) is promovendus planologie 

aan de UvA en doet onderzoek naar herbestemming van 

cultureel erfgoed, in het bijzonder de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.
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