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Voorwoord

Binnen de actualiteit van het Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 zijn talrijke 

bestaande en nieuwe initiatieven tot ontplooiing gekomen vanuit het realiteitsbe-

sef dat er zich een urgent probleem aftekent binnen de door tradities gewortelde 

beleving van onze omgeving.

Het kerkbeeld dreigt te verdwijnen. De lijnen in ons landschap worden verbonden 

door het vergezicht op kerktorens. Dorpen tekenen zich van verre af met hun 

silhouet van bouwsels en bomen. Maar daarbovenuit piekt het torenkruis of 

schittert het haantje. Bij het naderen van de stad verschijnen spitse hoogtepunten 

die door hun contrapunten van oprijzende woon- of kantoortorens steeds sterker 

hun eigen verwijzend profiel krijgen. Nog dichterbij gekomen toont de kerk zich 

binnen dorp en stad bijna zonder uitzondering op een welgekozen voorname, 

hoge of ruime plaats: de kerklocatie.

In ons denkbeeld is het kerkgebouw een vanzelfsprekende ankerplaats voor onze 

ruimtelijke beleving en voor velen van ons ook nog een teken van levensopvatting, 

cultuur of opvoeding. 

Er is een nuchter relaas van feiten en cijfers nodig om het fenomeen van de 

kerksluiting voorstelbaar en hanteerbaar te maken. De afgelopen 40 jaar zijn er ca. 

900 kerksluitingen gepasseerd, de komende 10 jaar zullen er nog 1200 volgen. Dat 

is een versnelling met een factor 5! Over afscheidsrituelen bij dit soort gebeurte-

nissen beschikken wij niet, terwijl de kerk zelf bij uitstek een plaats voor rituelen is. 

De kerksluiting gaat daarentegen vaak gepaard met gevoelens van onmacht en 

onbehagen die vragen om verwerkt te worden en een uitweg te vinden in plaats 

van te verzanden in tijd- en geldverslindende procedures.

Op initiatief van het Bisdom van Haarlem is in samenwerking met het Bisdom 

Rotterdam en ondersteund door Projectbureau Belvedere, een onderzoek opgezet 

om feitelijk na te gaan wat er na de kerksluitingen van de laatste veertig jaar met 

de kerkgebouwen, of in geval van sloop en nieuwbouw, wat er met die kerklocaties 

gebeurd is. Er is niet alleen naar katholieke kerken uit die bisdommen maar ook 

naar voorbeelden uit andere provincies en van andere denominaties gekeken. 

Men stuit bij dit onderzoek op noeste gevallen van langdurige leegstand, verval en 

sloop, of van een langdurende rechtsgang die op de valreep bij wijze van nood-

greep leidt tot herbestemming. Of men treft voorbeelden aan van nieuwbouw op 

voormalige markante kerklocaties, die van een dermate grijze kwaliteit zijn, dat het 

geen verwondering wekt dat de drang naar het behoud van het bestaande alleen 

maar gevoed wordt. Dit soort ervaringen zet bij terugblik een negatieve toon. Maar 

er zijn ook vroegtijdig ingezette en goed geregisseerde trajecten van herbestem-

ming die voorzien in een passende functie. Die resulteren in een maatschappelijk 

toegevoegde waarde, steunen op een goed draagvlak en worden geschraagd door 
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een duurzame economische exploitatie.

Kortom, dit inventarisatieonderzoek van herbestemming van kerken en kerkloca-

ties probeert inzicht te geven in de vraag welke herbestemming achteraf gezien 

een succes gebleken is en welke niet. En waar misschien mogelijkheden over het 

hoofd zijn gezien om met uitdagende nieuwe architectuur en nieuwe functies 

eigentijdse iconen toe te voegen aan het landschap van morgen, met respect voor 

de kerklocatie van het verleden.

Het onderzoek geeft vanaf 1970 een analyse die ertoe aanspoort om andere wegen 

te bewandelen dan die tot nog toe begaan zijn. Als we in termen van een krachten-

spel mogen spreken, dan zou de conclusie kunnen zijn dat het spel in de toekomst 

heel anders gespeeld moet worden. De spelers moeten met elkaar in open overleg 

treden, zonder vooroordelen en taboes. Empathie en vertrouwen zijn noodzakelijk. 

Dit spel moet toewerken naar wederzijds gewin. Het verlies van de een genereert 

immers straks het verlies van de ander!

Het speelveld moet boven de grenzen van het enkele object uitrijzen. De ad hoc 

benadering moet omgevormd worden tot een afweging van belangen op regionaal 

niveau. De conclusies en aanbevelingen bieden weliswaar geen maatvaste 

oplossing, maar kunnen wel leiden tot een meer professionele opstelling van de 

betrokken partijen.

Wie zijn die betrokken partijen? De burgerlijke overheden, de kerkbesturen, de 

kerkelijke gemeenten, de georganiseerde erfgoedzorg en de belanghebbende 

buurtbewoners. Alle partijen zijn tegelijk vragend en biedend en dat vergt van ieder 

een evenwichtige inzet. Elke partij heeft zijn missie en dus ook een noodzaak tot 

geloofwaardigheid. Vroegtijdige en onbevreesde communicatie en constructieve 

betrokkenheid, duidelijkheid over reële belangen en opties, een professioneel-zake-

lijke benadering die uitgaat van een win-win perspectief: dat alles is zoveel maal 

vruchtbaarder dan elkaar te vermijden en in eigen kring te blijven beleggen in 

eigen opties.

Het Jaar van het Religieus Erfgoed moet echt iets teweegbrengen. Nu een jaar van 

analyseren en praten voorbij is moet 2008 als een vertrekpunt gemarkeerd worden 

voor een gemeenschappelijk optrekken in een effectieve werkvorm. Het sluiten van 

kerken zal zich steeds frequenter aandienen en wordt een nationaal thema, dat om 

oplossingen vraagt. Dat vereist organisatie van kennis en expertise, de wil tot 

alliantie en noeste volharding. 

De initiatiefnemers, de ondersteuners en de deelnemers van dit inventarisatieon-

derzoek hopen met de resultaten ervan dit proces vooruit te helpen. 

Fons	Asselbergs,	

bijzonder	hoogleraar	Gebouwd	Erfgoed,	Radboud	Universiteit	Nijmegen
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Inleiding

Maatschappelijke Normen - Economische Waarden

Dilemma’s bij de omgang met kerkelijk vastgoed 

Binnen de bestuurlijke koepel van de kerkgenootschappen bestaat er een redelijke consensus over het 

scenario dat een derde van het gebouwenbestand overtollig wordt. Van de 4200 kerkgebouwen in Neder-

land zullen er 1200 het komende decennium worden afgestoten1. 3000 kerkgebouwen blijven als kerk in 

gebruik, met toenemende exploitatielasten en, omgekeerd evenredig, vaak in afnemende bouwkundige 

staat. 

Deze manifestatie van dit teveel is al rond 1970 ingezet. Parochies en kerkgemeenschappen voeren 

echter een taaie strijd, voor zij zich emotioneel en bouwkundig gewonnen geven. Het duurt dan ook 

decennia van afnemende bezoekersaantallen en toenemend achterstallig onderhoud, voordat, met frisse 

tegenzin, tot reorganisatie of fusie wordt besloten. Nu, 40 jaar na de eerste constatering, komen deze 

sluitingen, crescendo, in zicht. 

Maar zo duidelijk als dit op landelijke schaal kan worden vastgesteld, zo wordt dit op lokaal niveau niet 

herkend. De kerkelijke vastgoedproblematiek - en de inmiddels bijbehorende, maatschappelijke discus-

sie - wordt op dit moment gekenmerkt door een ad-hoc benadering per	kerksluiting, die, met veel emoties 

omgeven, een polarisatie van standpunten en belangen tot gevolg heeft. 

Dit onderzoek naar in het verleden gerealiseerde herbestemmingen van kerken en kerklocaties heeft tot 

doel objectieve informatie te genereren die kan bijdragen aan een vruchtbare dialoog tussen kerkelijke en 

burgerlijke overheden, met (h)erkenning van ieders belangen en resulterend in duurzame oplossingen.

Idealen en het slijk der aarde
Kerkgebouwen zijn als vastgoed een apart fenomeen. Het zijn niet alleen religieuze iconen, maar ze zijn 

ook vaak op andere, emotionele gronden onlosmakelijk verbonden met de lokale gemeenschap. Elke 

kerk heeft doorgaans ook nog iets uitzonderlijks, is het niet als vieringsruimte of ‘lieu de memoire’, dan 

wel als architectonisch object of markant stedelijk ‘statement’. In tegenstelling tot gewoon vastgoed is 

de waarde vaak nauwelijks te duiden, het overschrijdt de grenzen van de economie. Het heeft ook 

binding met religie, ziel en maatschappelijke zorg, buurt, cultuur, historie en architectuur. Als er één 

factor is, die de diverse partijen in het vraagstuk van het lot van kerken bijeen brengt, dan is dat het 

geloof in hogere, de economie overstijgende, waarden. Binnen de discussie welke normen en waarden 

de leidraad moeten vormen, wordt zakelijkheid maar al te vaak gelijkgesteld met vloeken in de kerk. 

Maar het slijk der aarde wordt daarmee al te gemakkelijk overgoten met de saus van idealen. Ogen-

schijnlijk hoeft niemand de beurs te trekken. Maar voor niets gaat de zon op. Een van de rode draden in 

dit onderzoek is de zoektocht naar deze ‘missing link’.

1. Deze getallen zijn schattingen en zijn meerdere malen genoemd tijdens bijeenkomsten in het afgelopen Jaar van het Religieus 
 Erfgoed.

Lokaal bestuur 
onvoldoende 
doordrongen 
van urgentie
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Nieuw; de visuele eigenaar
In weerwil van onderhoudsinspanningen en juridische verantwoordelijkheden is het feitelijke eigendom 

van kerkelijk vastgoed aan het vervagen. De duizenden ‘fysieke’ eigenaren krijgen concurrentie van 

miljoenen ‘visuele’ eigenaren. Een competentiestrijd is het gevolg. Al deze secundaire rechthebbenden 

leggen, nauwelijks geplaagd door financiële consequenties, beperkingen op aan de zakelijke omgang 

met de vastgoedproblematiek. Naast de ‘emotionele claim’, ligt er inmiddels een ‘monumentale claim’ 

op 55%2 van de gebouwen. Dit percentage zal, zonder cultuuromslag, blijven groeien.

Als samenleving, kerkgangers én burgers, zouden we het liefst álle kerkgebouwen willen behouden. Een 

opstelling gericht op allesomvattend behoud van alle kerkgebouwen is echter op de langere termijn 

financieel en organisatorisch niet realistisch of verantwoord. Er zijn meerdere redenen waarom kerk-

genootschappen kerkgebouwen willen sluiten: 

-  De afname van kerkgangers leidt tot kostbare personele en bestuurlijke versnippering, inefficiënt 

verdeeld over té veel gemeenschappen in té veel en té grote gebouwen. 

-  De kernvoorraad aan kerkgebouwen – meestal monument (geworden) en meestal met achterstallig 

onderhoud – vraagt om investeringen en een onderhoudsreserve. Doorgaans moet dit opgebracht 

worden door de opbrengst van de af te stoten en te verkopen kerken en de (bouw)grond waarop 

deze staan.

Nuancering behoud nodig
Zoals eerder aangegeven leeft er een breed gedragen maatschappelijke wens tot behoud van het 

kerkgebouw. Liever herbestemming dan sloop, is de overheersende gedachte. Als deze wens niet wordt 

genuanceerd, als alles behouden moet worden, zal de problematiek op termijn echter alleen maar groter 

worden. Om te beginnen is het reservoir aan ‘passende’ functies beperkt. Al langer tekent zich een 

communis opinio af bij kerk én maatschappij dat een nieuwe functie in een vrijkomend kerkgebouw in 

ieder geval ‘passend’ moet zijn. Maar hoeveel concertzalen of galeries heeft een stad nodig? En heeft elk 

dorp wel behoefte aan een bibliotheek of boekhandel? De vraag naar woningen is en blijft wél groot. 

Maar bij de ombouw moeten vaak zware concessies worden gedaan aan de maatschappelijke, culturele 

en iconografische waarden van het gebouw en haar historische plaats in de samenleving. Bij een 

herbestemming tot kantoorgebouw speelt dit minder, maar deze functie is voor anderen weer te 

commercieel.

In het verlengde daarvan ligt de vraag hoe omvangrijk de groep potentiële gebruikers is. In de afgelopen 

40 jaar heeft de ‘markt’ ruimschoots 600 herbestemmingen3 kunnen absorberen, waaronder veel grote 

kerken. Het laat zich aanzien dat de komende 10 jaar 1200, doorgaans middelgrote kerken, op de markt 

komen. Een tempo van twee per week4! Het kerkenoverschot heeft zich het eerst gemanifesteerd in grote 

steden en dorpen, langzaam verschuift de problematiek enerzijds naar kleinere steden en anderzijds 

naar de zeer grote stadswijken. Kan de markt dit eigenlijk wel aan en leidt dit tot duurzame oplossingen? 

Onderhoud, energielasten en aanpassing van een kerk is relatief duur in vergelijking met nieuwbouw. 

Een kengetal voor onderhoud van het gemiddelde kerkgebouw is e 50.000,- per jaar. Ook bij herbestem-

ming blijven de extra exploitatielasten cyclisch terugkomen. Vele sociale gebruiksfuncties, welke 

maatschappelijk in aanmerking zouden kunnen komen, zijn echter strikt gebudgetteerd. 

Ongenuanceerd behoud leidt ook om andere redenen op termijn tot een verergering van de problema-

tiek. Herbestemming is voor de kerk in het algemeen minder renderend dan sloop gevolgd door 

nieuwbouw. De optie “behoud met herbestemming” kan daardoor negatieve gevolgen hebben voor het 

2   Bisdom Haarlem, Het	beleid	inzake	kerkgebouwen	in	de	Nederlandse	Bisdommen,	studiemiddag	d.d.	12	april	2005.	2005
3   Uit de inventarisatie volgt dat van de ruim 900 afgestoten kerken er 600 herbestemd zijn en bijna 300 gesloopt.
4  Dit getal is een schatting en is meerdere malen genoemd tijdens bijeenkomsten in het afgelopen Jaar van het Religieus Erfgoed.
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onderhoud en behoud van andere kerkgebouwen. Daarmee wordt de praktijk van het revolverend fonds 

aangetast. Tezamen met steeds meer monumentaanwijzingen en marginalisering van subsidies zullen 

deze opbrengstdervingen een domino-effect sorteren en daarmee de toename van achterstallig onder-

houd en uiteindelijk het aantal kerksluitingen versnellen.

Op dit moment worden met regelmaat actiegroepen en stichtingen opgericht om het kerkgebouw voor 

sloop te behoeden, waarbij de meest toegepaste strategie is om een monumentenstatus aan te vragen. 

Vervolgens moet - desnoods tegen allerlei consessies - een bestemming gevonden worden. Door een 

monumentaanwijzing wordt de statuur van het gebouw bevroren en is er geen of beperkte ruimte voor 

herontwikkeling. Niet zelden frustreert een monumentenstatus in een later stadium ook ontwikkelingen 

die de aanvragers wel wenselijk zouden hebben gevonden. Daarmee is de monumentenwet een 

merkwaardige rol toebedeeld in een gecompliceerd mechanisme rond kerkelijk vastgoed.

Adressering rekening
Dat herbestemming wellicht duur en onrendabel is, is meestal geen beletsel voor de eerder genoemde 

visuele eigenaren. De meeste gebouwen binnen het publieke maatschappelijke domein, zoals stadhui-

zen, scholen, musea, gevangenissen, kerken (!) etc, zijn onmeetbaar in hun maatschappelijk rendement. 

Het gaat erom hoeveel transformaties de maatschappij zich kan permitteren en waar de rekening wordt 

gedeponeerd. 

Hoe anders ligt dit voor de fysieke eigenaar. Een verplichting tot herbestemming als gevolg van een 

monumentenaanwijzing heeft direct consequenties voor de economische waarde van het af te stoten 

bezit. De opstal wordt in feite economische ballast. Immers, tenzij een kerkzaal moeiteloos te transfor-

meren en/of te integreren is binnen een voor de hand liggend programma, ligt er een ingrijpende en 

kostbare verbouwing in het verschiet. Mede vanuit financieel oogpunt opteert de fysieke eigenaar 

daarom vaak voor sloop/nieuwbouw. 

Initiatief tot onderzoek
Het onderzoek, waarvan de resultaten in deze rapportage zijn opgenomen, is geïnitieerd door de 

afdelingen Bouwzaken & Cultuur van de Bisdommen Haarlem en Rotterdam en wordt gesteund door 

Projectbureau Belvedere5. De beide bouwafdelingen van de bisdommen worden met ingang van 2009 

samengevoegd. Ten behoeve van beleidsvorming en ter voorbereiding van deze samenwerking is al in 

2007 een onderzoek gestart naar de toekomstige behoefteraming van het gezamenlijke vastgoed. Hierbij 

kwam zijdelings ook veel informatie beschikbaar over de praktijk van herbestemmingen. Voor beide 

bisdommen was dit aanleiding een onderzoeksvoorstel te formuleren gericht op deze herbestemmings-

praktijk. Dit initiatief is voorgelegd aan het Projectbureau Belvedere, die het als projectvoorstel heeft 

ondersteund.

Het mag als bekend worden verondersteld dat de Rooms Katholieke Kerk strikte standpunten inneemt 

met betrekking tot de bandbreedte van bestemmingen in voormalige kerkelijke gebouwen. Daarnaast 

speelt ook de presentie van het kerkgebouw in de maatschappij een rol, wat zich het beste laat vertalen 

als ‘waardevastheid van het beeldmerk’. Het beeldmerk van een kerkgebouw verwatert, als het uiterlijk 

niet meer de afspiegeling is van de inhoud en vele ladingen gaat dekken. Om oneigenlijke functies te 

voorkomen en het beeldmerk te beschermen wordt door de kerkleiding geaccepteerd dat de teruggang in 

het aantal kerkbezoekers ook tot uitdrukking komt in een afname van het aantal kerkgebouwen. Deze 

 5 Projectbureau Belvedere is de uitvoeringsorganisatie van het stimuleringsprogramma Belvedere dat in 1999 door de departementen 
van OCW, VROM, LNV en VenW is ingesteld voor de duur van tien jaar, om een duurzame relatie te ontwikkelen tussen behoud van 
cultuurhistorie en de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkelingen.

Crescendo: van 
600 herbestem-
mingen in de 
afgelopen 40 
jaar, naar 1200 
in de komende 
10 jaar.
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standpunten worden in grote lijnen gedeeld met de Protestantse Kerk Nederland en andere denomina-

ties. Ze zijn het resultaat van een intensieve discussie en reflectie over normen en waarden, maatschap-

pelijke relevantie en over fundamentele ‘presentie’ van spiritualiteit. 

Dit betekent echter niet dat het binnen deze studie de bedoeling is om scherpslijper te zijn en, bij de 

beoordeling, alleen de maatstaf te hanteren van kerkgenootschappen op dit moment, de RKK in het 

bijzonder. Wat dat betreft is het onderzoek ‘gemakkelijk’. Het is een terugblik op meer dan 30 jaar 

herbestemmen; de discussies over de besproken projecten zijn inmiddels verstomd, de resultaten zijn 

een feit.

Zo heeft de financiële analyse ook niet tot doel herbestemmingen af te wijzen, als de economische 

grondslag wankel blijkt. De analyse wil wel zichtbaar maken hoe financiering verloopt (zoek de betaler). 

Of er een wijze van financiering kan worden getraceerd die niet incidenteel, maar duurzaam is. En of de 

financiering redelijk en rechtmatig toebedeeld is en niet eenzijdig partijen belast.

Opdracht komende decennium
Vroeger konden we alles bouwen wat we wilden. Kunnen we nu alles behouden wat we willen? De 

omgang met kerkelijk vastgoed vergt een mentaliteitsverandering. Afgezien van ideologische stellingna-

mes, hoe respectabel ook, is er economisch slechts een beperkte manoeuvreerruimte. We zullen grenzen 

moeten verkennen, het maximaal haalbare definiëren en selectie niet schuwen. We zullen spelregels en 

omgangsvormen moeten bepalen en maatschappelijke belangen moeten beschouwen als het totaal van 

kerkelijke, culturele, monumentale en economische belangen. 

De gemeenschappelijke opdracht voor het komende decennium is orde scheppen (herstructureren, 

selecteren, saneren, restaureren, transformeren en ook slopen). Daarom is de doelstelling van deze 

studie de rationalisering van het debat, het formuleren van aanbevelingen en het signaleren van 

valkuilen.

Namens	Bisdom	van	Haarlem	&	Rotterdam,

Peer	H.	G.	Houben

Architect	

Coördinator	Bouwzaken	Bisdom	van	Haarlem	en	Rotterdam

Vroeger konden 
we alles bouwen 
wat we wilden. 
Kunnen we nu 
alles behouden 
wat we willen? 
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Onderzoeksopzet en 
verantwoording

1
1.1 Onderzoeksdoel
Het herbestemmen van kerken is een emotioneel gebeuren. Iedereen denkt er wat over te mogen 

zeggen en daarbij wordt vaak “plaatsvervangend” gedacht. Het kerkgenootschap zou een voorkeur 

hebben voor slopen, de gemeente zou nieuwe plannen tegenwerken en actiegroepen maken het 

kerkgebouw het liefst tot monument. De omwonenden ondersteunen dit initiatief van harte, want zij 

zien hun rustieke uitzicht liever niet veranderen in een blik op weer zo’n foeilelijk appartementencom-

plex. En de kerkgangers, die hebben het nakijken in deze, als maar waarden-lozere tijd. Maar wat gebeurt 

er nu werkelijk?

In dit jaar van het Jaar van het religieus erfgoed is de behoefte aan objectieve gegevens groot. Is het 

waar dat in Nederland de Katholieke Kerk meer kerken heeft gesloopt dan de Protestantse Kerk? Hoeveel 

kerken zijn er nu daadwerkelijk tapijthal of supermarkt geworden? Heeft een kerkgebouw een monumen-

tenstatus nodig om kans van slagen voor behoud te hebben? 

Voorliggend inventarisatieproject is opgezet om de feiten over herbestemmen en sloop vanaf 1970 op 

een rijtje te zetten. Objectieve gegevens kunnen het herbestemmingsvraagstuk deëmotionaliseren, 

zodat er rationeler over de toekomst van kerkgebouwen kan worden gediscussieerd. Dit onderzoek wil 

daaraan bijdragen; aan een open dialoog en een gewogen besliskader voor verdere besluitvorming.

1.2 Doelgroep
De doelgroepen van het onderzoek zijn dan ook de bestuurlijke overheden aan de ene kant en de 

kerkelijke besturen aan de andere kant. De kerkelijke besturen alleen kunnen het vraagstuk van het 

gebouwenoverschot niet oplossen. Zij zullen daarin bijgestaan moeten worden door bestuurlijke 

overheden op met name lokaal niveau. Op provinciaal en rijksniveau kan de overheid dit proces 

ondersteunen met passend beleid en wellicht ook aanpassing van de wet- en regelgeving. 

1.3 Onderzoeksopzet
In het onderzoek is gewerkt van grof naar fijn. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is 

allereerst een groslijst gevormd van herbestemde kerken en kerklocaties en zijn van deze kerken een 

aantal basisgegevens verzameld. Na de analyse van de resultaten van de groslijst (kwantitatief) zijn er 

vervolgens deelonderzoeken (kwalitatief) uitgevoerd naar een drietal aspecten die van belang zijn in 

herbestemmings- en herontwikkelingstrajecten: de economische factoren (hoofdstuk 3), monumentale 

factoren (hoofdstuk 4) en maatschappelijke factoren (hoofdstuk 5). Omdat hiervoor meer en diepgaan-

de informatie verzameld moest worden, is er voor gekozen om dit aan de hand van een geselecteerd 

aantal kerken uit de groslijst te doen. Belangrijkste selectiecriterium was de beschikbaarheid van 

financiële gegevens. Hierdoor is een enigszins willekeurige keuze ontstaan en niet specifiek voor een 

bestemming, religie of typologie gekozen. De kerken, die op deze selectielijst terecht zijn gekomen, zijn 

terug te vinden in de casestudies van hoofdstuk 6.

1.4 Onderzoeksafbakening en positionering
Om de “these” uit de inleiding te kunnen maatstaven en objectieve informatie te genereren zijn 

betrouwbare gegevens noodzakelijk. In dit onderzoek is de betrouwbaarheid van de gegevens niet 

gezocht in kwantiteit en volledigheid, maar in kwaliteit, representativiteit en bruikbaarheid. Er zijn 
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immers betere verbanden en conclusies te trekken uit een klein aantal objecten, waarover veel informatie 

vergaard is, dan uit veel kerken met slechts een beperkt aantal of foutieve gegevens.

Vanwege de omvang van het project is er voor gekozen de provincies Noord- en Zuid-Holland als 

uitgangspunt te nemen, wat overeenkomt met de bisdommen van Haarlem en Rotterdam. Voordeel van 

beide bisdommen is dat de thematiek al langer hun aandacht heeft, waardoor zij al over complete 

dossiers beschikken van een aantal herbestemmingen in hun regio. Bovendien ligt in de randstad, ook 

voor de andere denominaties 1, het zwaartepunt van de herbestemmingen in de afgelopen decennia. De 

deelonderzoeken voor de economische, monumentale en maatschappelijke factoren zijn dan ook vooral 

op deze Hollandse provincies gericht. Waar mogelijk zijn ook de gegevens en casussen uit de andere 

provincies en van de diverse denominaties in het onderzoek meegenomen.

Een tweede beperking in het onderzoek is de relatief grote inbreng van onderzoeksgegevens door de 

Rooms Katholieke Kerk ten opzichte van andere denominaties, zoals de Protestantse Kerk. De gegevens 

over het wel en wee van kerkgebouwen zijn namelijk versnipperd over 25 kerkgenootschappen, 4000 

parochies en kerkgemeenten, 440 burgerlijke gemeenten, 12 provincies en verschillende rijksinstellin-

gen. Van de kerkgenootschappen kent de Rooms Katholieke Kerk als enige een overkoepelende organisa-

tiestructuur. Een van de positieve consequenties daarvan is dat de zeven Nederlandse bisdommen sinds 

80 jaar interne bouwkundige diensten en archieven kennen en dat deze diensten op kerkprovinciaal 

niveau samenwerken. Er is daardoor veel professionele kennis beschikbaar, met een ononderbroken 

geschiedenis en centrale archivering. Inventarisatie en voorbereidend onderzoek op het onderzoeksge-

bied is hier derhalve eenvoudiger te initiëren dan bij de overige kerkgenootschappen. 

Vanwege inhoudelijke redenen is het onderzoek ook in de tijd begrensd. Het jaartal 1970 is gekozen als 

nulpunt voor het onderzoek, omdat vanaf dat moment het overschot in het kerkenbestand voor het eerst 

op grootschalige wijze aan bod kwam. De secularisatie begon zijn effect te krijgen en mede ten gevolge 

van de opkomende stadsvernieuwingen werden veel kerken gesloopt. De golf van herbestemmingen die 

daarna volgde, is hierdoor beïnvloed. Met name de kerken uit de negentiende eeuw, vaak de zogenaam-

de neogoten, moesten het in eerste instantie ontgelden. Zo schrijft drs. H. Rosenberg in 1972 een boek 

geheel gewijd aan de negentiende eeuwse kerkelijke bouwkunst2. In het voorwoord schrijft Rosenberg: 

“Nu de laatste tijd dit onderdeel van onze architectuurgeschiedenis (negentiende eeuwse kerkelijke 

bouwkunst) in het middelpuntvan de belangstelling is komen te staan, mede doordat vele kerken 

gesloten en afgebroken zijn terwijl van andere de sluiting overwogen wordt, is een overzicht gewenst”. 

De Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 heeft met het project Reliwiki de opgave van een 

nieuwe inventarisatie op zich genomen, zonder onderscheid in tijd en stijl. Reliwiki streeft er naar, 

middels een website, een compleet overzicht van religieuze gebouwen in Nederland op te zetten. 

Doelstelling is om als dynamische en gebruiksvriendelijke informatie- en kennisbron te dienen voor allen 

die zich interesseren en inzetten voor behoud van religieus erfgoed. Naast seculiere en reguliere 

kerkgebouwen staan er op de website veel kloosters, kapellen en andere kleine religieuze objecten. Als 

digitatale encyclopedie is Reliwiki op dit moment al goed bruikbaar. Reliwiki is echter niet toegespitst op 

herbestemming en transformatieprocessen en verzamelt hierover dan ook geen aanvullende gegevens 

(anders dan de huidige bestemming).

Het onderliggend inventarisatieproject Herbestemming	van	kerken	en	kerklocaties heeft die focus wel en 

haakt aan bij eerdere studies over deze thematiek. Zo verscheen in 1995 een eerste studie naar het 

fenomeen herbestemmen van de hand van Tessel Pollmann.3  In Herbestemming	van	Kerken -  

1 Een denominatie is een kerkgenootschap als afstammeling van het Christendom.
2 Rosenberg, H.P.R., De	19de-eeuwse	kerkelijke	bouwkunst	in	Nederland.	Den Haag 1972.
3 Pollmann, T., Herbestemming	van	Kerken,	een	ontnuchterend	relaas. RDMZ. Den Haag 1995.
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een	ontnuchterend	relaas - heeft zij geen uitputtend overzicht willen maken van herbestemde kerken, 

maar doet de schrijfster onderzoek naar de vraag of de diverse vormen van herbestemmingen altijd even 

zinvol zijn. Zij analyseert zeventien herbestemde kerken gesorteerd op thema, zoals de multifunctionele 

kerk, moskee, disco, bibliotheek, museum, schouwburg, kantoor, rouwcentrum en wonen en winkelen. 

Pollmann komt tot sombere conclusies; slechts in enkele gevallen is de herbestemming economisch 

rendabel. Giften en subsidies van buitenaf zijn vaak noodzakelijk of er zullen in de toekomst nieuwe 

specifieke regelingen getroffen moeten worden. Verder nemen politieke motieven nogal eens de 

overhand bij de besluitvorming over een nieuwe functie. Van de combinatie kerk en multifunctioneel 

centrum wordt veel verwacht. Tot zover Pollmann. Inmiddels is meer ervaring opgedaan en zou het -

anno 2008- aanbeveling verdienen dat haar onderzoek wordt geactualiseerd en wordt uitgebreid naar het 

lot van een grote groep kerkgebouwen die de afgelopen 35 jaar hun functie hebben verloren of gesloopt 

zijn. Het onderliggende studiedocument voegt niet alleen een momentopname toe, maar probeert ook 

tendensen en de motieven daarachter te duiden.

1.4 Onderzoeksteam
Het afgelopen jaar heeft een groot aantal mensen zich ingezet voor het inventarisatieproject Herbestem-

ming	kerken	en	kerklocaties. Het onderzoekswerk is verricht door een team van drie studenten onder 

leiding van projectcoördinator Nicole Roeterdink. Zij is in het verleden afgestudeerd op het herbestem-

men van kerken en werkzaam als (restauratie)architect. De onderzoekers hebben hun taken verdeeld in 

aansluiting op hun afstudeerrichting. Judi de Jong, studente Erfgoedstudies aan de Universiteit van 

Amsterdam heeft zich verdiept in het monumentale aspect van herbestemming en kerken. Lodewijk 

Tillema, student Housing & Real Estatement aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft het 

economische deel onderzocht. Robert Wierenga, architectuurstudent aan de TU Delft, heeft zich met het 

maatschappelijke domein beziggehouden. 

Om objectief te blijven is een brede begeleidingscommissie aangesteld voor de definiëring van uitgangs-

punten en beoordeling van de onderzoeksresultaten. Deze begeleidingscommissie bestond uit de heer 

Peer Houben architect/coördinator Bouw & Cultuurzaken Bisdommen Haarlem & Rotterdam, mevrouw 

Machteld Linssen van projectbureau Belvedere, voormalig Rijksadviseur Cultureel Erfgoed de heer Fons 

Asselbergs, de heer Paul Morel werkzaam bij de afdeling restauratie en planontwikkeling van Stadherstel 

Amsterdam, de heer Gerard Koster werkzaam bij afdeling Ruimte en Wonen van de Vereniging Neder-

landse Gemeenten en mevrouw Hilde van Meeteren consulent bij de uitvoering Monumentenwet bij de 

RACM. Hoewel de commissieleden ieder hun eigen belangen vertegenwoordigden, vonden zij elkaar op 

basis van de bevindingen van het onderzoek en hebben zij gezamenlijk de bij dit onderzoek behorende 

beleidsaanbevelingen geschreven voor overheden en kerkelijke besturen.

Het beoordelen van de herbestemmingen is bij voorbaat niet objectief. Op aanraden van de begelei-

dingscommissie is daarom ook een beoordelingscommissie van twaalf onafhankelijke experts gevraagd 

een waardeoordeel uit te spreken over de onderzochte casussen voor wat betreft de economische, 

monumentale en de maatschappelijk programmatische waarde van de herbestemming. Zie bijlage 8 

voor de namen van de onafhankelijke experts.
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Groslijst2
Ondanks dat volledigheid geen doel op zich is in dit onderzoek, was het voor het beantwoorden van een 

aantal onderzoeksvragen van belang een groslijst van enig volume te creëren. 

Vragen die hiertoe aanleiding gaven, waren onder meer:

• Wat is de verdeling van de verschillende herbestemmingsfuncties? Verschilt dit per denominatie?  

Is het gebouwtype hier leidend in?

• Hoe groot zijn de percentages van passende en niet-passende functies? Kloppen de beweringen over 

en het beleid van de verschillende denominaties hierbij?

• Is er een trend te ontdekken in de herbestemmingen en sloop?

• Speelt het fenomeen van herontwikkelingen vooral in steden of ook in dorpen?

Uiteindelijk is een groslijst gevormd van 927 afgestoten kerken sinds 1970. Deze groslijst is gaande het 

onderzoek op meer aspecten onderzocht dan de hierboven gestelde onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk 

wordt beschreven hoe de groslijst tot stand is gekomen, welke categorieën zijn aangebracht om 

vergelijkingen mogelijk te maken en wat de uiteindelijke bevindingen zijn.

 

2.1 Totstandkoming groslijst
Voor de groslijst is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatie. Begonnen is met een lijst 

van 170 herbestemmingen uit de afstudeerscriptie van projectleider Nicole Roeterdink.1 Dit aantal is 

uiteindelijk vele malen over de kop gegaan dankzij aanvullingen vanuit een groot aantal verspreid 

bestaande lijsten. Het grootste overzicht, met vele honderden objecten, komt uit de collectie Sonne-

veld2, waarop ook Reliwiki gebaseerd is. Deze Inventarisatie	Kerkelijke	Gebouwen	in	Nederland (IKGN) is 

opgesteld door het netwerk rond de heer Sonneveld als resultaat van een grondig onderzoek naar 

godsdienstige gebouwen, waaronder ook herbestemde kerkgebouwen. Naast kerkgebouwen staan in 

deze lijst veel kloosters, kapellen en andere kleine religieuze objecten, die vanwege hun anonimiteit en 

informatieschaarste niet in het huidige onderzoek zijn meegenomen. Grosso modo zijn uit de Sonne-

veldlijst alleen kerken meegenomen die na 1970 zijn herbestemd of gesloopt (zie onderzoeksafbakening 

in hoofdstuk 1). 

Een andere voor de hand liggende bron zijn de lijsten van de bisdommen van Haarlem en Rotterdam. 

Deze zijn uitgebreid met aanvullend archiefonderzoek. Ook het aartsbisdom Utrecht heeft een lijst 

aangereikt. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de kerkenlijst van de Rijksdienst voor Archeo-

logie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en diverse lijsten van hun regio’s met herbestemde 

rijksmonumenten. Het Cuypersgenootschap heeft een overzicht aangeleverd van RK-kerken welke in 

1853 als katholieke kerk in functie waren, tot ongeveer 1970. Uit de publicatie Bulletin	van	de	Stichting	

Oude	Hollandse	Kerken is een opsomming van Lydia Lansink overgenomen van gesloopte Rotterdamse 

kerken. Uiteraard is er ook veel informatie gevonden op internet, in tijdschriften, krantenartikelen, 

brochures, boeken en overige literatuur. De delen Noord- en Zuid-Holland van de reeks Monumenten	in	

Nederland waren hierbij onmisbaar.

1 Roeterdink, N., DE	DOMO	DEI	AD	HABITATIONIS	USUM.	Van	godshuis	tot	woonbestemming. http://www.nicoleroeterdink.nl   
Diss. TU Delft, 2002.

2 Sonneveld, J., Inventarisatie	Kerkelijke	Gebouwen	Nederland, http://www.hdc.vu.nl/hdc/IKGN, Vrije Universiteit Amsterdam, 2005.

Is er een trend 
te ontdekken in 
de herbestem-
mingen en 
sloop?
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Om de gevonden informatie aan te vullen of nieuwe gegevens toe te voegen zijn alle gemeenten in 

Nederland aangeschreven met de vraag, middels een enquête informatie te geven over herbestemde  

en/of gesloopte kerken in hun gemeente. Ook verschillende instanties die kerkgebouwen in bezit 

hebben en vanuit het oogpunt van cultureel erfgoed betrokken zijn bij kerkgebouwen (o.a. alle Monu-

mentenwachten, erfgoedhuizen en leden van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken in 

Nederland) hebben de vragenlijst ontvangen. Bij een bestand van 660 geadresseerden hebben 155 

deelnemers gereageerd (23%).

2.2 Achterhaalde gegevens
Zoals gezegd, is uiteindelijk een groslijst gevormd van 927 herbestemde kerken en kerklocaties. Van al 

deze kerken zijn de belangrijkste gegevens achterhaald. Naast algemene informatie als adres, naam kerk 

en bijnaam zijn de volgende gegevens in kaart gebracht: 

- bouwjaar kerk

- kerktype (grootte, vorm, bouwperiode, stijlperiode)

- denominatie

- stedelijkheid rondom de kerklocatie

- herbestemmings- of sloopjaar

- herbestemmingsfunctie of sloop

- monumentenstatus

- aanwijzingsmoment

- waarderingscriteria

NB: Onderzoek naar leegstaande kerken is niet expliciet gedaan en behoort niet tot de doelstellingen 

van het onderzoek. Welke kerken leegstaan is bovendien moeilijk te achterhalen, zo blijkt ook uit het 

onderzoek De	Oude	Kaart	van	Nederland,	Leegstand	en	Herbestemming6. Waar duidelijk was dat het een 

leegstaande kerk betrof, is deze opgevoerd met “functie onbekend”.

Naast de feitelijke inventarisatie zijn ook relaties gelegd tussen de gevonden gegevens. Op basis van de 

database en aan de hand van vele formules zijn tabellen en grafieken gegenereerd, die vervolgens zijn 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De bevindingen op bijbehorende onderzoeksvragen kunt u verderop in 

dit hoofdstuk lezen. De grafieken en tabellen kunt u naslaan in hoofdstuk 2 en bijlage 3.

2.3 Categorisering
Om structuur in de berg gegevens te krijgen en zinnige conclusies te kunnen trekken, zijn in de groslijst 

categorieën aangebracht. Zo vallen een garage en een werkplaats onder groep 2 ‘gebouwen voor verkeer 

en industrie’, een winkel of conferentiecentrum onder 3 ‘kantoor- en handelsgebouwen’ en een sportzaal 

of restaurant onder 5 ‘restauratie, amusement- en recreatiegebouwen’. Het categoriseren is tevens 

toegepast voor bijvoorbeeld stedelijkheid met betrekking tot een dorp of stad en voor bouwperioden of 

architectuurstijlen. In deze paragraaf wordt toegelicht hoe deze categorieën zijn opgebouwd.

2.3.1 Functiegroepen

De diversiteit aan nieuwe bestemmingen is zeer groot. Deze zijn daarom geclusterd volgens de indeling 

van de Sfb-codering4 (bijlage 5). Dit is een gangbare methode die bijvoorbeeld ook in ‘De Herbestem-

3 Harmsen, H., De	Oude	Kaart	van	Nederland:	leegstand	en	herbestemming. Den Haag 2008.
4   SfB staat voor SamarbestkommittÈn	fˆr	Byggnadsfragor, wat ‘samenwerkingscomité voor bouwvraagstukken’ betekent.
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Bij het her-
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niet-commer-
ciële karakter.

mingswijzer’5 wordt gehanteerd. Alle mogelijke functies worden hierbij ingedeeld in 12 categorieën, 

waarbinnen een aantal specifieke groepen is toegevoegd, die niet in de Sfb-codering naar voren komt. 

Van de twaalf categorieën zijn er negen herbestemmingsgroepen, één groep ‘overig’, één groep ‘onbe-

kend’ en één groep ‘sloop’. 

Bij het herbestemmen van kerken wordt er vaak gesproken over een passende of een niet-passende 

functie. Nogal eens wordt dit verschil gekenmerkt door het commerciële of niet-commerciële karakter. 

Voor de werkbaarheid van dit onderzoek is er een categorie toegevoegd, die ‘neutraal’ wordt genoemd 

en sociaal, maatschappelijke functies vertegenwoordigt. Als passend worden alleen herbestemmingen 

met (deels) een religieuze functie gerekend. Zie voor de verdere onderbouwing van deze indeling 

onderzoeksvraag 3 van de bevindingen. De indeling van de 9 herbestemmingsgroepen is weergegeven in 

afbeelding 2.1.

 

Bij de indeling naar functiegroepen is de hoofdfunctie doorslaggevend. Dit wil zeggen dat er bij de 

combinatie kantoren en wonen, de hoofdfunctie maatgevend is voor de indeling bij groep 3 of 8. Dit 

geldt ook voor de combinatie van gezondheidscentrum + (kleine) kapel of woningen + winkels. 

5 Hek, M., J. Kamstra  et al., Herbestemmingswijzer.	Herbestemming	van	bestaand	vastgoed. Delft 2004.
6 De kerkruimte wordt naast de wekelijkse eredienst gebruikt voor andere functies. De kerk kan daarbij in zijn volledige omvang 

gebruikt worden voor kerkdiensten maar ook voor nevenactiviteiten, zoals concerten, tentoonstellingen etc. In andere gevallen is de 
kerkruimte opgedeeld, waarbij een deel kerk is gebleven en een ander deel (een) andere functie(s) huisvest. Voorbeelden hiervan zijn 
de Wilhelminakerk in Dordrecht of de Oranjekerk in Amsterdam.

7 Restauratie in de zin van horeca.
8 Bij multifunctioneel gebruik is er geen sprake meer van een religieuze functie of wekelijks religieus gebruik. De kerkruimte kan in 

zijn geheel gebruikt worden voor verschillende activiteiten, maar ook opgedeeld zijn in allemaal verschillende functies. Voorbeelden 
hiervan zijn Julianakerk in Den Haag of de Pieterskerk in Leiden.

9 De functiegroep sloop houdt automatisch in dat er nieuwbouw voor terug is gekomen. Nieuwbouw kan ook een nieuwe kerk zijn, zo-
als bij de St. Jan de Doper in Schiedam of de Allerheiligste Drie-eenheid in Bloemendaal. Sloop na brand of deels sloop is eveneens 
meegenomen in deze groep

Functiegroep passend neutraal niet-passend

1.  religieus + meervoudig gebruik6  X 

2.  gebouwen voor verkeer en industrie   X

3.  kantoor- en handelsgebouwen   X

4.  gezondheidszorg, soc.verz. en detentie  X

5.  restauratie, amusement- en recreatie 7   X

6.  religieuze functies X

7.  onderwijs, cultuur en wetenschap  X

8.  woongebouwen   X

9.  multifunctioneel8   X

10.  overig

11.  onbekend

12.  sloop9 

Afbeelding 2.1 Tabel functiegroepen als passend, neutraal of niet-passend
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2.3.2 Denominaties 

Maar liefst 144 verschillende denominaties of (kerk)genootschappen zijn uit de groslijst naar voren 

gekomen. De religieuze achtergronden zijn gecategoriseerd onder 1. Katholieke kerken, 2. Protestantse 

kerken, 3. Joodse kerken en 4. Overige denominaties. Voor de exacte indeling wordt verwezen naar 

bijlage 4. Ter verduidelijking, het gaat om de denominatie die de kerk had vóór de herbestemming. 

Mocht er op dit moment een andere geloofsgemeenschap gebruik maken van de kerk, dan is dit 

weergegeven bij nieuwe functiegroepen, herbestemming t.b.v. religieuze functie. Denomatiewijzigingen 

van na 1970 of naar aanleiding van de samenvoegingen als Samen Op Weg kerken en tot de PKN, zijn 

meegenomen.

Bij de katholieke kerken is in een extra kolom tevens gekeken tot welk bisdom deze kerken hebben 

behoord. Er zijn zeven bisdommen, die grotendeels de provinciegrenzen volgen. Meestal vormen 

meerdere provincies een bisdom, zoals aartsbisdom Utrecht of bisdom Groningen. Soms wordt een 

provincie opgedeeld in twee bisdommen, zoals Noord-Brabant in bisdom Breda en bisdom Den Bosch 

(zie afbeelding 2.2). 

In de denominatiegroep ‘1. Katholieke kerken’ zijn overigens ook andere katholieke stromingen opgeno-

men dan de (1a.) Rooms-Katholieke Kerk, zoals de Oud-Katholieke Kerk en Onafhankelijke Katholieke 

Kerk. Uiteraard vallen deze (1b.) Overige Katholieke kerken niet onder een bisdom. Daar waar onderzoek 

is gedaan naar de zeven bisdommen, zijn deze kerken dan ook niet meegenomen. 

Bij de RK-kerk valt het merendeel der kerken onder seculier (=bisschoppelijk) gezag, met name in 

grotere steden vallen soms “rectoraatskerken” onder regulier  (=kloosterordelijk) gezag. Omdat in de 

praktijk nauw wordt samengewerkt in parochieverbanden zijn beide, voor de overzichtelijkheid, bij de 

bisdommen ingedeeld.

Bij de denominatiegroep ‘2. Protestantse kerken’ is er vanwege de vele richtingen een subonderverdeling 

gemaakt (zie bijlage 4). Ondanks een uitgebreide literatuurstudie ontbreken er wellicht stromingen of 

zijn genootschappen op een verkeerde plek terecht gekomen. De soms niet zo heldere nuanceverschillen 

zullen hiervan de oorzaak zijn.

Afbeelding 2.2 De zeven 

Nederlandse bisdommen
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Een kerktype 
kan op 
 verschillende 
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Dit kan op 
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bouwperiode  
of stijlperiode.

2.3.3 Stedelijkheid

Om de stedelijkheid van de herbestemde kerkgebouwen te onderzoeken is gebruik gemaakt van de 

informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek.10 Gekeken is naar de invloed van de stedelijkheid 

op de nieuwe functies, en of er een verschil is in het aanvangsmoment van herbestemmen in steden of 

dorpen.

De indeling van gemeenten naar stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de 

gemeente. Allereerst is voor ieder adres binnen een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een 

gebied met een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid van een gemeente is 

de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen binnen die gemeente. 

De vijf stedelijkheidsklassen zijn gebaseerd op klassengrenzen van 2500, 1500, 1000 en 500 adressen 

per km2. De volgende klassen worden onderscheiden:

-  Zeer sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 2500 of meer); dit is een grote of middelgrote 

stad in de Randstad zoals Amsterdam, Utrecht of Delft.

-  Sterk stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1500 tot 2500); dit is een provinciale (hoofd)stad 

zoals Zwolle, Breda of Leeuwarden. 

-  Matig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 1000 tot 1500); dit is een regionale provinciestad 

zoals Roermond, Zutphen of Ede.

-  Weinig stedelijk (omgevingsadressendichtheid van 500 tot 1000); dit is een groot dorp of een kleine 

plaats zoals Emmen, Venray of Laren (NH).

-  Niet-stedelijk (omgevingsadressendichtheid van minder dan 500); dit is een dorp of gehucht zoals 

Texel, Renesse of Coevorden.

2.3.4 Kerktype

Een kerktype kan op verschillende manieren worden onderzocht. Dit kan op grootte, vorm, bouwperiode 

of stijlperiode. Voor de grootte van een kerk is gekeken naar de oppervlakte van de kerkvloer en soms 

naar het aantal zitplaatsen:

S klein  0 - 250 m2

M middelgroot 250 - 500 m2

L groot  500 - 1000 m2

XL zeer groot meer dan 1000 m2

De vorm van het gebouw is onderverdeeld in (zie afbeelding 2.3):

1. basilica -  kerk bestaande uit een hoog schip met lage zijbeuken

2. centraalbouw -  de hoofdvorm bestaat uit een rond of veelhoekig volume

3. kruisvorm -  schip en transept kruisen elkaar met ongeveer even grote armen

4. doosvorm -  plattegrond en opstand hebben een rechthoekige vorm

5. overig -  geen van bovengenoemde vormen

De bouwperiode is niet gebonden aan een bepaalde stijl. Toch worden kerken die in een bepaalde 

periode zijn gebouwd vaak wel onder een stroming genoemd. Omdat voor dit onderzoek alleen de 

hoofdgroepen van belang zijn, zijn de bouwperioden gekozen op basis van bepaalde hoofdlijnen:

10  Bron: CBS – Gebieden in Nederland 2008
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< 1560 Dit worden de Middeleeuwen genoemd met de Romaanse en Gotische Bouwkunst 

als hoofdstijlen. Rond 1560 kwam de verlichting, wat een grote verandering in de 

architectuurgeschiedenis met zich mee bracht.

1560-1799 De architectuur in deze tijd kenmerkt zich als Klassieke Architectuur, zoals 

Renaissance, Hollands Classicisme en de Lodewijkstijlen. Na de Beeldenstorm in 

1566 mochten er openlijk geen katholieke kerken meer worden gebouwd, maar was 

er wel sprake van het gedogen van zogenoemde schuilkerken. 

1800-1849 Vanaf 1800 vindt er weer een grote verandering plaats. De Napoleontische 

grondwet kent meer rechten toe aan andere geloofsgemeenschappen dan de 

Nederlands Hervormde Staatskerk. Met het begin van de industriële revolutie 

komen de Neostijlen op, zoals Neoclassicisme, Neorenaissance, Eclecticisme en 

Waterstaatstijl. 

1850-1899  In 1853 vindt het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie plaats. Dit betekende 

dat er door de katholieken weer in het openbaar gekerkt mocht worden en dat 

bracht een grote kerkenbouwgolf op gang. Dit zijn overwegend kerkgebouwen in 

Neogotische stijl (ook wel neogoten genoemd).

1900-1940 Rond 1900 kondigde zich de volgende ommekeer in de architectuur aan, de Jonge 

Bouwkunst. Dit was enerzijds een vernieuwende stroming met Jugendstil, 

Expressionisme, Functionalisme, en anderzijds een traditionele stroming met 

Rationalisme, Nieuw Historiserend en Traditionalisme. In de kerkenbouw komt de 

Neogotiek ook nog steeds voor. Her en der ontstaan geregisseerde stedelijke 

uitbreidingsplannen met een bewuste keuze van kerklocaties.

1941-1969 Dit wordt de wederopbouwperiode genoemd met zijn eigen kenmerkende 

kerkgebouwen met naoorlogse architectuurstijlen zoals de Nieuwe Zakelijkheid en 

het Functionalisme. In uitbreidingsplannen worden kerklocaties opgenomen bij 

het standaard voorzieningenpakket. De Wet Premie Kerkenbouw (1962) legt de 

basis voor een nieuwe bouwgolf.

na 1970 Kerken vanaf 1970 zijn vrij nieuwe kerken, die gebouwd zijn in de tijd dat de eerste 

kerken op grote schaal werden gesloopt voor de stadsvernieuwingen. Het gaat 

onder meer om Deconstructivisme, Postmodernisme en Antroposofische bouw-

kunst.



Het voordeel van een indeling op bouwperioden is dat alle kerken van de groslijst meegenomen kunnen 

worden. Vrijwel alle bouwjaren zijn bekend. 

Dit is anders bij een analyse op basis van stijlperiode, omdat deze gegevens vaak niet voor handen zijn 

en het veel tijd vergt om dit te achterhalen. Anderzijds is het analyseren op basis van een stijl nauwkeuri-

ger dan uitsluitend af te gaan op de bouwtijd. Een bouwjaar geeft immers geen garantie voor een exacte 

stijl. Vanwege de omvang van de groslijst is besloten de stijlperiode alleen op te zoeken voor rijksmonu-

menten in Noord- en Zuid-Holland. Aan de hand van deze gegevens kunnen redelijk goed berekeningen 

worden gemaakt. De bevindingen kunnen echter niet omgeslagen worden over de gehele groslijst. De 

betrouwbaarheid is daarmee minder groot ten opzichte van de andere deelonderzoeken. 

Voor de stijlperioden zijn vijf hoofdgroepen toegekend. Voor de onderverdeling van subgroepen  

zie bijlage 6: 

- Middeleeuwse Bouwkunst

- Klassieke Bouwkunst

- Neostijlen

- Jonge Bouwkunst (vernieuwend)

- Jonge Bouwkunst (traditioneel)

2.3.5 Monumentenstatus

De monumentenstatus van de kerkgebouwen is in kaart gebracht onder de indeling rijksmonument, 

 provinciaal monument, gemeentelijk monument en UNESCO. Aanvankelijk is er alleen onderzoek 

gedaan naar de monumentenstatus in Noord- en Zuid-Holland. Voor de overige provincies zijn de 

 gegevens gebruikt die via gemeenten en de RACM zijn aangeleverd. 

Daarnaast is gekeken naar de te hanteren monumentale categorieën vanuit de redengevende omschrij-

vingen. De redenen voor monumentaliteit zijn Architectuurhistorisch, Cultuurhistorisch, Kunsthisto-

risch, Stedenbouwkundig ensemble en Zeldzaamheid/gaafheid (Zie bijlage 7). Ook is gericht gezocht 

naar vermeldingen over religieuze waarden. Waar het religieuze aspect niet werd benoemd is dit aan-

gegeven met 0, waar dit enigszins werd aangestipt met 1 en waar dit uitgebreid werd besproken met 2.

In het onderzoek is tot slot gekeken naar de relatie tussen het moment van monumentenaanwijzing en 

moment van herbestemmen. De datum van de aanwijzing wordt hiervoor weergegeven in een aparte 

kolom. Vervolgens is het verschil berekend tussen het herbestemmingsjaar en jaar van aanwijzing. 

Omdat het herbestemmingstraject vaak een paar jaar in beslag neemt en dit soms zelfs op kan lopen tot 

10 jaar is de volgende verdeling gemaakt:

meer dan 10 jaar ervoor  aanwijzing ruim voor de herbestemming

tussen 6 en 10 jaar  aanwijzing voor de herbestemming

tussen 0 en 5 jaar  aanwijzing tijdens de herbestemming

minder dan 0 jaar (-)  aanwijzing na de herbestemming

2.4 Bevindingen
In de groslijst zijn 927 kerken opgenomen. Dit grote aantal gevonden herbestemde en gesloopte kerken 

heeft iedereen binnen dit onderzoeksproject doen verbazen. Gelukkig brengt dit met zich mee dat de 

resultaten, die met deze gegevens zijn vergaard, een redelijk betrouwbare indicatie geven voor de 

antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen. Op basis van alle gegevens zijn tabellen en grafieken 

gegenereerd, waarmee de volgende onderzoeksvragen beantwoord en toegelicht zijn:

Het analyse-
ren op basis 
van een stijl is 
nauwkeuriger 
dan uitsluitend 
af te gaan op 
de bouwtijd.
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Grafiek 1  Aantal herbestemmingen en sloop per functiegroep
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Grafiek 3  Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (uitgesplitst)
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1. Wat is de verdeling van herbestemmingsfuncties en sloop over de verschillende functiegroepen? 

Van de 927 gevonden kerken uit de groslijst is, na de peildatum 1 januari 1970, bijna eenderde gesloopt 

(266; 29%) [zie grafiek 1] en tweederde bestaat uit herbestemde kerken. Van de 661 herbestemde 

objecten wordt de grootste groep kerken door een andere religie in gebruik genomen (150; 16%). Dit 

deel is groter dan verwacht. Ingebruikname door een andere denominatie wordt vaak als meest voor de 

handliggende functie gezien, maar de veronderstelling is dat dit nauwelijks wordt gerealiseerd. In 

tegendeel, overname door een andere geloofsgemeenschap komt veelvuldig voor. Een snelle telling in de 

groslijst geeft aan dat van de 150 kerken er 105 overgegaan zijn in handen van een andere  geloofsge-

meenschap (70%). Hiervan zijn 20 kerken herbestemd tot moskee (13%), waarvan er overigens 13 

Protestants waren, 5 Katholiek en 2 Joods. Van een klein deel is bekend dat de kerk in gebruik is geno-

men door een buitenlandse kerk (6; 4%) of is getransformeerd tot synagoge door een Joodse kerk-

gemeenschap (2; 1%). 17 kerken hebben een andere religieuze herbestemming gekregen (11%). Er kan 

dus gezegd worden dat alle denominaties open stonden voor andere religies. 

Dan volgen functies die in meer of mindere mate commercieel genoemd kunnen worden zoals herbe-

stemmingen tot woongebouwen (127; 14%), onderwijs/cultuur/wetenschap (94; 10%), kantoor/

handelsgebouwen (89; 10%) en restauratie/amusement/recreatiegebouwen (75; 8%). De lijst wordt 

afgesloten met meer sociaal maatschappelijke gerelateerde functies waaronder multifunctioneel gebruik 

(36; 4%), gezondheidszorg/sociale verzorging/detentie (30; 3%), religieus + meervoudig gebruik (22; 

2%). Kerken worden zelden herbestemd tot gebouwen voor verkeer en industrie (2, 0%). Het overige en 

onbekende deel vult als de laatste groep de lijst aan (34; 4%). 

2.  Wat is de verdeling van de denominaties binnen het herbestemmen?

Worden sloop en herbestemmen bij elkaar opgeteld en per denominatie onderzocht, dan wordt het 

algemene vermoeden dat de Protestantse kerken in hun samengevoegde hoedanigheid de meeste 

kerken afstoten, bevestigd (511; 55%) [zie grafiek 2]. De katholieke kerken volgen met 386 stuks en 42%. 

Ook de categorie ‘Joodse kerken’ stoot wel degelijk kerken af (17; 2%), maar is absoluut gezien niet van 

belang voor dit onderzoek. Dit geldt zonder meer ook voor de overige religies, zoals het Boeddhisme, 

het Hindoeïsme en de Islam (2; 0%). Van de categorie kerken waar de denominatie niet van bekend is 

(11; 1%) kan een gelijksoortige verdeling verwacht worden, maar is in absolute zin niet van belang. 

3. Wat kan er gezegd worden over passende en niet-passende functies?

Als er gesproken wordt over passende en niet-passende functies kunnen de ideeën daarover verschillend 

zijn. Kerkelijke instellingen vinden een beperkter aanbod passend, dan projectontwikkelaars en buiten-

staanders dat over het algemeen vinden. Om een werkbare onderverdeling te creëren voor dit onderzoek 

worden overduidelijk commerciële functies als niet-passend gezien. Dit betekent dat de volgende 

functiegroepen tot de commerciële functies en niet-passende functies worden gerekend: 2 (gebouwen 

voor verkeer en industrie), 3 (kantoor- en handelsgebouwen), 5 (restauratie, amusement- en recreatiege-

bouwen) en 8 (woongebouwen). (N.B. Voor degene die deze functies wel passend vindt, kan in plaats 

van de term passend de term commercieel worden gelezen.)

Daar waar de herbestemde kerk nog voor religieuze doeleinden wordt gebruikt, zoals functiegroep 6 

(andere religie) maar ook 1 (religie + meervoudig gebruik), wordt de term passend toegekend. Zowel de 

PKN- als de RK-kerk laten in hun visie weten hier de voorkeur aan te geven. Dit wil zeggen dat de 

kerkruimte naast kerkelijke bijeenkomsten ook voor andere doeleinden gebruikt wordt, zoals concerten, 

congressen of buurtactiviteiten, of dat delen van de kerk een andere bestemming krijgen, maar er wel 

een kerkelijk steunpunt gehandhaafd blijft. 

Een aparte groep vormen cultureel-maatschappelijke functies. De één vindt dit passend, de ander in 

eerste instantie niet. Pas als alle mogelijkheden uitvoerig onderzocht zijn en er een groot draagvlak is 

Alle deno-
minaties 
 stonden open 
voor andere 
religies.
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Percentage herbestemmingen en sloop per denominatie (gesplitst)
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Aantal herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen
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om het gebouw te behouden, zou er in tweede instantie ook naar cultureel-maatschappelijk en multi-

functioneel gebruik gekeken kunnen worden. Om voor het inventarisatieproject werkbare cijfers te 

presenteren over waardige functies is een kleine nuancering aangebracht door de aanmerking ‘neutraal‘ 

toe te voegen voor cultureel-maatschappelijke functies. Naar eigen inzicht kan deze groep bij passende 

of niet-passende functies worden opgeteld.

Uit de onderzoeksresultaten [grafiek 4 en tabel 3 in bijlage 3] is af te lezen dat met deze verdeling 26% 

van de herbestemde kerken een passende (niet-commerciële noch cultureel maatschappelijke) functie 

heeft gekregen, 24% een neutrale (cultureel-maatschappelijke) functie en 44% een niet-passende 

(commerciële) functie. Van 6% is de functie niet bekend. Bij deze verdeling worden de meeste kerken 

niet-passend herbestemd. Dit aantal wordt aanzienlijk groter als de neutrale functies eveneens als niet 

waardig worden beschouwd (samen 68% als niet passend ten opzicht van 26% passend). Worden de 

neutrale functies juist wel als passend gezien dan wordt tot een tamelijk gelijke verdeling gekomen van 

passende (50%) en niet-passende functies (44%).

4. Is er tussen de Katholieke en Protestantse kerk nog verschil tussen het toestaan van een  

niet-passende functie en sloop?

Er wordt vaak gesteld dat de RK-kerk liever sloopt dan herbestemt en dat de PKN minder moeite heeft 

met hergebruik. De onderzoeksresultaten lijken dit te bevestigen [grafiek 4]. Van alle katholieke kerken, 

die zijn afgestoten, wordt 53% gesloopt en 18% niet-passend herbestemd. De Protestantse kerk heeft 

slechts 10% van zijn boventallige gebouwen afgebroken en 42% niet-passend herbestemd. Grote vraag 

is of dit beeld gaat veranderen met de nieuwe visie van de PKN11, die opschuift in de richting van de 

behoudender RK-visie12, terwijl de RK-kerk aangeeft minder snel te willen gaan slopen. 

5. Is er bij de RK-kerk nog verschil tussen de bisdommen onderling?

Worden de bisdommen onderling met elkaar vergeleken dan zijn er een aantal verschillen te noemen.  

In absolute aantallen kan gezegd worden dat de bisdommen Groningen (20; 5%), Roermond (32; 8%) 

en Breda (37; 10%) de minste kerken hebben afgestoten. Dan volgt bisdom Rotterdam (63; 17%). De 

meeste kerken zijn afgestoten door bisdom Den Bosch (82; 22%), Utrecht (72; 19%) en Haarlem (72; 

19%) [grafiek 5].

In relatieve waarden is te zien dat alle bisdommen meer gesloopt hebben dan herbestemd met uitzonde-

ring van bisdom Groningen en Haarlem [grafiek 6]. Toch is dit verschil marginaal. Gemiddeld gezien 

wordt 42% herbestemd en 52% gesloopt. Het deel onbekend is het restant met 6%. (N.B. Het gesloopte 

percentage van de zeven bisdommen wijkt af van dat van de Katholieke Kerk in de vorige onderzoeks-

vraag. Dit heeft er mee te maken dat alleen Rooms-Katholieke kerken onder de bisdommen vallen. 

Andere katholieke kerken vallen dus buiten deze optelling, waardoor een afwijkend percentage ontstaat.)

Wordt er naar passende, niet-passende en neutrale functies gekeken, dan kan grosso modo gezegd 

worden dat alle bisdommen vaker een niet-passende functie hebben (moeten) toe(ge)staan, daarna een 

neutrale functie en dat ze het minst vaak een passende functie hebben weten te bewerkstelligen [grafiek 

7]. Dit is opmerkelijk gezien het beleid waarin de voorkeur wordt gegeven aan een passende functie. 

Uitzonderingen hierop zijn bisdom Rotterdam met juist de meeste passende herbestemmingen, en 

Groningen en Roermond met vooral neutrale herbestemmingen. 

11 PKN,	Een	protestantse	visie	op	kerkgebouwen,	een	discussienota	voor	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland, 2008. 
12 Bisschoppen, Het	kerkgebouw	als	getuige	van	de	christelijke	traditie,	Nederlandse	Bisschoppenconferentie	formuleert	de	uitgangspunten	van	

beleid,	Blad	voor	Katholiek	Nederland, september 2008.
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Percentage sloop in de tijd per denominatie
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Grafiek 8  Percentage sloop in de tijd per denominatie

Grafiek 7  Percentage passende, niet-passende en neutrale functies in de zeven bisdommen
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6. Wat is de curve van gesloopte kerken in de tijd?

Dat één derde van de kerken uit de groslijst is gesloopt, is op z’n minst opmerkelijk te noemen. De één 

zal het gesloopte aantal kerken (266; 29%) groot vinden [zie grafiek 1], de ander zal hebben verwacht dat 

dit deel nog veel groter zou zijn. Deze uitslag zou te maken kunnen hebben met de onderzoeksaanpak. 

Omdat sloop onomkeerbaar is en de kerklocatie ‘verdwenen’ is, worden gesloopte kerken in opsommin-

gen nogal eens vergeten. Om deze kerken niet mis te lopen, is naast het verzamelen van herbestemde 

kerken gericht onderzoek gedaan naar gesloopte kerken. Toch overtreffen de lijsten met alleen sloop-

kerken niet de lijsten met herbestemmingen.

Om de curve van gesloopte kerken vanaf 1970 in kaart te brengen is gewerkt met tijdsperioden van 5 

jaar. Bij aanvang van het onderzoek was de eerste gedachte dat de grootste hoeveelheid kerken gesloopt 

zou zijn direct na 1970, toen de eerste kerken door stedelijke vernieuwingen werden weggevaagd. 

De onderzoeksresultaten in grafiek 9a en 9b lijken dit te bevestigen. Tussen 1970 en 1974 zijn 37 

objecten (14% van de gesloopte kerken tussen 1970 en 2008) neergehaald. Vooruitlopend op de 

resultaten is in grafiek 14b te zien dat deze kerken vooral gebouwd zijn in de periode 1850-1940, de 

zogenaamde neogoten. Daarna zet zich een daling in, die een terugkerende cyclus van 15 jaar lijkt in te 

zetten. De onderzoeksresultaten laten namelijk een soort cyclus van 15 jaar zien in de aantallen gesloop-

te kerken van een bepaalde bouwperiode, die in verband kan worden gebracht met een groeiende 

waardering voor de betreffende bouwstijl in die bouwperiode [zie afbeelding 2.4]. Zo is er in de eerst 

volgende 15 jaar van 1975 tot 1989 een teruggang te zien van een gemiddelde van 24 kerken per tijdsperi-

ode van vijf jaar (9% van het totaal aantal gesloopte kerken). Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een 

daling van het aantal gesloopte neogotische kerken, wat zich blijft doorzetten [zie ook grafiek 14b]. Een 

mogelijke verklaring hiervoor ligt in de herwaardering van de neo-architectuur, die op dat moment zijn 

intrede doet13. Kerken van vóór 1850 worden, net als in de voorgaande periode, in een minimale en 

constante hoeveelheid gesloopt. De sloop van naoorlogse kerken van 1941-1969 begint nu echter in 

opkomst te komen. Vanaf 1990 loopt het aantal gesloopte kerken verhoudingsgewijs weer op (gemid-

deld 42 per 5 jaar; 16%) en volgt een tweede cyclus van 15 jaar tot 2005. Nu voeren de wederopbouwker-

ken de boventoon in deze stijgende lijn [zie ook grafiek 14b]. Deze koppositie van wederopbouwkerken 

lijkt vanaf 2005 te verminderen met 32 kerken tussen 2005 en 2008 (12%). De laatste periode van 5 jaar 

is echter nog niet ten einde. De verwachting is dat dit aantal nog oploopt. Aan de andere kant is met de 

nieuwe herwaardering van wederopbouwkerken van dit moment14 te verwachten dat dit aantal zich stabi-

liseert of wellicht terug gaat lopen. De laatste jaren worden de oudere kerken niet meer gesloopt, maar 

beginnen kerken van na 1970 in beeld te komen. De vraag is of deze nieuwe groep kerken nu veelvuldig 

gesloopt gaat worden totdat er over 15 jaar net als bij de neogoten en wederopbouwkerken een herwaar-

dering van een architectuurstijl plaats gaat vinden en een derde cyclus wordt ingezet.

Wordt er niet per periode van 5 jaar geanalyseerd, maar over de gehele onderzoekstermijn van 40 jaar, 

dan laat grafiek 14a zien dat de meeste gesloopte kerken (122; 46%) in de wederopbouwperiode zijn 

gebouwd. Op zich is dit niet vreemd. Vele van deze kerken komen uit de bouwgolf van de Wet Premie 

Kerkenbouw en zijn, buiten de effecten van de secularisatie, (over)gedimensioneerd op, onder invloed 

van de geboortebeperking nooit gerealiseerde demografische prognoses. Deze kerken zijn grotendeels 

te jong om als monument in aanmerking te komen en het aantal dat in de Wederopbouwlijst van 

Plasterk terecht is gekomen is zeer beperkt. Slopen wordt in dat geval niet vaak belemmerd door een 

monumentenstatus. 

13 Startsein hiervan was Rosenbergs boek De	19de-eeuwse	kerkelijke	bouwkunst	in	Nederland. Den Haag 1972, waarin hij de kwaliteiten 
van de neogotische kerkenbouw prees.

14 De lijst met 100 nieuwe topmonumenten uit de wederopbouwperiode van minister Plasterk van Cultuur.
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De tweede grote groep gesloopte kerken (74; 28%) is gebouwd tussen 1900-1940, de derde tussen 1850-

1899 (40; 15%). Dit zijn over het algemeen de zogenaamde neogoten. Grafiek 17 geeft weer dat 91% van 

de gesloopte kerken geen monument is.

Worden de gesloopte kerken op andere aspecten nader bekeken dan is in grafiek 8 te zien dat zowel de 

Katholieke Kerk als de Protestantse Kerk in tijdsperioden van 5 jaar relatief gezien geen grote pieken 

vertonen ten opzichte van elkaar. De ene keer slopen de katholieken percentueel gezien meer, de andere 

keer zijn het de protestanten. Gemiddeld worden er elke 5 jaar 33 kerken gesloopt. Dit is 3,5% van het 

totaal aantal afgestoten kerken en 13% van het totaal aantal gesloopte kerken per tijdsperiode van 5 jaar. 

Ondanks een enkele kleine uitschieter naar boven of naar beneden (20% respectievelijk 6% van het 

totaal aantal gesloopte kerken) lijkt zich een gelijkmatige trend voort te zetten. 

Onderzocht is ook de verhouding tussen sloop en herbestemming. In aantallen laat grafiek 9a zien dat 

in de beginjaren bijna even veel gesloopt werd als herbestemd. Deze aantallen beginnen in de loop der 

jaren steeds verder uit elkaar te liggen, waarbij herbestemming na het jaar 2000 bijna 3x meer voorkomt 

dan sloop.

7. Wat is de curve van herbestemde kerken in de tijd?

Interessant om te analyseren is de curve van herbestemmingsfuncties in de tijd [zie grafiek 9b en 

afbeelding 2.5]. Het aantal herbestemmingen is vanaf 1970 toegenomen met een constante toename van 

ca. 3%. Van belang is te melden dat de periode 2005-heden nog gaande is. Voor de uitslagen van deze 

periode zijn we pas halverwege. De waarden zullen dan nog wel eens kunnen verdubbelen. Het lijkt er 

dan ook op dat deze stijging van 3% zich door zal zetten.

Vervolgens is gekeken naar de groei per functiegroep. In de tabellen zijn de aantallen per functie afgezet 

tegen het percentage over het totaal aan herbestemde kerken.

1.  Er is sprake van een zeer beperkt aantal herbestemmingen met (gedeeltelijk behoud van de) 

religieuze functie + meervoudig gebruik, terwijl dit nu wel de voorkeur heeft van kerkeigenaren.  

De grafiek geeft aan dat deze functieoptie vanaf 1975 wel is toegekend, maar dat dit pas echt iets 

voorstelt vanaf 2000. Hoewel dit getalsmatig niet sterk is, is de verwachting toch dat er een 

stijgende lijn in zit.

2.  Voor de functie gebouwen voor verkeer en industrie is het aantal niet representatief. Er kunnen geen 

conclusies getrokken worden, behalve dat deze functie niet geschikt lijkt te zijn als herbestemming 

van een kerk.

3.  Kerken worden regelmatig herbestemd tot kantoor- of handelsgebouwen. De afgelopen 40 jaar is 

een gelijkmatige lijn te zien van ca. 11 kerken per periode. Het vermoeden is dat dit zich zo door zal 

blijven zetten.

4.  Herbestemmen tot een functie in de gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie komt niet 

veelvuldig voor, maar er is een stijgende lijn zichtbaar in de grafiek. Blijkbaar zet zich een ontwikke-

ling in, waarbij een opdrachtgever of initiatiefnemer er steeds vaker in slaagt om een zorgfunctie te 

realiseren. 

5.  Restauratie, amusements en recreatiefuncties komen met regelmaat voor in een afgestoten kerk.  

In de eerste 20 jaar waren dit er minder (gemiddeld 8 per 5 jaar; 1%) dan in de laatste 20 jaar 

(gemiddeld 11 per 5 jaar ; 2%). Er is een lichte stijging waar te nemen.

6.  Het grootste deel van de herbestemde kerken is getransformeerd naar een ander religieus gebruik. 

Vanaf 1970 is een constante opgaande lijn te zien. Na 2000 is deze trend niet doorgezet en met de 

stand van 2005 tot nu toe is niet te verwachten dat dit nog explosief toeneemt. Wellicht dat het 

fuseren van de betreffende kerkgenootschappen tot de PKN en de toestroom van andere geloofsge-

meenschappen voor het belangrijkste deel al achter de rug is. Kijkend naar de uitslagen van de functie 

Steeds minder 
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1 (religieus + meervoudig) gebruik lijkt het er misschien zelfs op dat de kerken, die hier mee te maken 

hebben, vanaf 2000 juist deels behouden zijn en deels voor andere doeleinden worden gebruikt.

7.  Herbestemmen tot een onderwijskundige, culturele of wetenschappelijke functie komt redelijk vaak 

voor. Opvallend is dat deze functiegroep een constant stijgende lijn vertoont, waarbij er iedere 

periode van 5 jaar een groei is van 4%. De periode 1995-1999 vormt hierbinnen een uitschieter naar 

boven.

8.  Een aanzienlijk aantal kerken is herbestemd tot woningen. De grafiek geeft aan dat er in de beginja-

ren nog voorzichtig werd gewoond in kerken, maar dat dit aan het toenemen is met gemiddeld 6%.

9.  Multifunctioneel gebruik komt niet heel veel voor, maar de grafiek laat, ondanks een daling in de 

periode 1990-1994, een constante lichte stijging zien. Voor de periode na 2005 is de prognose echter 

niet groot genoeg om aan deze constante opgaande lijn te voldoen.

Worden alle functies tegelijkertijd geanalyseerd dan is de stijgende lijn, zoals bij een aantal functiegroe-

pen afzonderlijk is geconstateerd, terug te zien. De berekening laat een gemiddelde toename zien van 

3%. Dit komt overeen met 18 stuks van het totaal van 627 herbestemde kerken tot nu toe. (Het onbe-

kende deel van 34 stuks om aan de 661 herbestemmingen te komen is buiten beschouwing gebleven.) 

Relatief gezien zijn de grootste stijgers de functies 4. gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie 

(11%), 1. religieus + meervoudig gebruik (6%) 8. woongebouwen (6%) en 7. onderwijs, cultuur en weten-

schap (4%). Deze functies bepalen dan ook voor het grootste deel de opgaande trend.

8. Hoe is de landelijke verdeling van herbestemmingen?

In Noord-Holland (210; 23%) zijn duidelijk de meeste kerken herbestemd [zie grafiek 10a]. Daarna 

volgen Noord-Brabant (144; 16%) en Zuid-Holland (145; 16%). Het vermoeden is dat in deze drie provin-

cies de meeste kerken zijn gebouwd. De middenmoters worden vertegenwoordigd door Friesland (95; 

10%) en Gelderland (82; 9%) met een relatief groot oppervlak en veel kleine dorpskerken. De rij wordt 

afgesloten met een grote groep kleinere of dunner bevolkte provincies als Utrecht (51; 6%), Zeeland (48; 

5%), Overijssel (45; 5%), Groningen (44; 5%), Limburg (40; 4%), Flevoland (15; 2%) en Drenthe (8; 1%). 

Wordt er vervolgens naar de herbestemmingen en sloop in de tijd gekeken per provincie [zie grafiek 10b] 

dan is te zien dat Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland als de eerste provincies echt van start zijn 

gegaan met herbestemmen (> 7 kerken en ook sloop). Voor sloop waren dit de provincies Noord-

Brabant, Zuid-Holland en in mindere mate Noord-Holland. Achterblijvers zijn de provincies Drenthe en 

Flevoland. Bij de meeste provincies is een gelijkmatige groei te zien. Bij Flevoland en Zeeland is deze 

groei er pas sinds 1995. Er zou dus geconcludeerd kunnen worden dat zowel voor herbestemming als 

sloop geldt dat de Randstedelijke provincie Noord-Holland, en in mindere mate Zuid-Holland, voortrek-

ker was en dat de andere provincies volgden.

9. Speelt het herbestemmen meer en al eerder in de grote steden, middelgrote steden en/of op het 

platteland? Is hieruit een trend te voorspellen? 

Tot nu toe is in alle onderscheiden perioden het fenomeen ‘hergebruik’, in absolute aantallen gezien, het 

grootst in de steden. Het meest in provinciale plaatsen (sterk stedelijke gebieden), gevolgd door de 

provinciale hoofdsteden en grote steden in de Randstad (zeer sterk stedelijke gebieden) [grafiek 11a]. Dit 

is opmerkelijk en valt buiten het verwachtingspatroon van de onderzoekers. Opvallend is dat in de kleine 

steden (matig stedelijk gebied) de minste kerken zijn afgestoten. Tussen dorpen en kleine dorpen 

schommelt de hoeveelheid herbestemmingen en sloop. Toch is dit tot 2005 nog altijd meer dan in de 

kleinere steden (matig stedelijke gebieden) en minder dan in (zeer) stedelijke gebieden. 

Kijken we echter naar de laatste periode dan zien we een verschuiving ontstaan. Er is nu een afgaande 

verdeling waar te nemen met de grootste problematiek in de zeer sterk stedelijk gebieden, via matig 
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verstedelijking naar niet-stedelijke gebieden. Of deze trend zich doorzet is niet goed uit deze gegevens af 

te leiden. Aangezien er al zoveel kerken in het sterk stedelijke gebied zijn herbestemd, is het logisch te 

stellen dat nu de kerken in zeer sterk stedelijk gebied aan de beurt zijn. Dit geldt ook voor de weinig en 

niet-stedelijke gebieden, die al redelijk wat herbestemmingen kennen, waarna nu juist in de matig 

stedelijke gebieden kerken vrijkomen.

Uit deze grafieken is tevens te zien dat, procentueel gezien, hoe stedelijker het gebied hoe eerder er in de 

tijd wordt herbestemd of gesloopt. In het zeer sterk stedelijke gebied is de grootste piek in 1990-1994 te 

zien, in het sterk stedelijke, matig stedelijke en weinig stedelijke gebied in 1995-2004 en in het niet-

stedelijk gebied in 2000-2004.

Wordt er gekeken naar een mogelijke relatie tussen stedelijkheid en de functiegroep dan tonen grafiek en 

tabel 11b aan dat er in de steden absoluut gezien het meest gesloopt wordt, maar dat er in kleine stadjes 

en grote dorpen relatief gezien ook veel wordt gesloopt. Alleen in niet-stedelijke gebieden worden kerken 

vaker herbestemd (en dan met name tot woningen en onderwijs, cultuur en wetenschap) dan dat ze 

gesloopt worden. Blijkbaar wordt er hier meer waarde gehecht aan behoud (met wat voor functie dan 

ook) of is er meer mogelijk gezien de lagere marktwaarde van het gebouw en de grond dan in meer 

stedelijke gebieden. In meer stedelijke gebieden zal er meer druk staan op de locatie in economische, 

politieke en maatschappelijke zin. Dit zou tevens een interessante hypothese opleveren dat er in niet-ste-

delijk gebied eerder niet-passend wordt herbestemd, daarna neutraal en vervolgens passend.

Voor het niet-stedelijke gebied lijkt dit inderdaad te kloppen. Niet-passende functies scoren het hoogst 

en passende functies het laagst. De neutrale functies zitten hier gek genoeg niet tussen in. Onderwijs, 

cultuur en wetenschap komt bijna even veel voor als woningen. Gezondheidszorg, sociale verzorging en 

detentie scoort daarentegen slecht. Je zou kunnen zeggen dat de veelal kleinere kerken in niet-stedelijk 

gebied wel geschikt zijn voor kleine maatschappelijke herbestemmingen, maar niet voor omvangrijker 

maatschappelijk gebruik. Een andere reden kan zijn dat gezondheidscentra pas voorkomen in de laatste 

5 à 10 jaar. In stedelijke gebieden wordt dit eerst geprobeerd, waarna de weinig en niet stedelijke 

gebieden volgen.

Bij het tussenliggende gebied van weinig stedelijk tot sterk stedelijk wordt de verwachting van veel niet-

passend, redelijk veel neutraal en weinig passend in grote lijnen wel gevolgd. Uitzonderingen zijn 

religieuze functies en onderwijs, cultuur en wetenschap, die veel hoger scoren dan verwacht. Het 

vermoeden is dat juist in deze gebieden meerdere kerken staan en dat er meer (parkeer)ruimte rondom 

de gebouwen is. Zo zullen de vrijgekomen kerken in gebieden met een nieuwe religieuze samenstelling 

van de omwonenden enerzijds religieus herbestemd zijn door de nieuwe gelovigen. Anderzijds is door 

de dichtheid van de bevolking in deze wijken de vraag naar en aanbod van onderwijs, cultuur en 

wetenschap voldoende groot om deze functies haalbaar te kunnen maken. Ook het realiseren van een 

gebouw voor gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie is in deze ruimere gebieden met voldoen-

de vraag beter uit te voeren dan in zeer sterk stedelijk en niet-stedelijk gebied.

In het zeer sterk stedelijk gebied is de lijn van veel niet-passend, redelijk veel neutraal en weinig passend 

minder goed te herkennen. Religieuze functies nemen overduidelijk de grootste plaats in, terwijl 

woongebouwen en gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie (zeer) weinig voorkomen. Als 

verklaring voor het uitblijven van deze functiegroepen kan de schaarse ruimte om de stedelijke kerken 

worden genoemd. Juist wonen, gezondheidszorg en sociale verzorging vragen veel parkeerruimte, waar 

in zeer sterk stedelijke gebieden geen plek voor is. De andere functiegroepen vragen minder parkeer-

ruimte, maar wel een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. In het centrum is het openbaar 

vervoer over het algemeen zeer goed. Daarnaast is door het grote aantal inwoners ook de behoefte aan 

Dit zou  
tevens een 
interessante 
hypothese 
opleveren dat er 
in niet-stedelijk 
gebied eerder 
niet-passend 
wordt herbe-
stemd, daarna 
neutraal en 
vervolgens 
 passend.
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religieuze functies groot genoeg en kan er vaak voor deze passende functie voor het kerkgebouw 

gekozen worden.

10. Welke kerktypen zijn geschikt voor herbestemming? Is er een relatie tussen het type kerk en de 

herbestemde functie? 

Een kerktype kan uitgedrukt worden in grootte, vorm, bouwperiode of stijlperiode. Grafiek 12 laat de 

typegrootte per herbestemming zien. Grote en zeer grote kerkgebouwen (33% respectievelijk 42%) 

worden het meest afgestoten en vervolgens herbestemd of gesloopt. Kleine (10%) en middelgrote (14%) 

kerken worden minder snel afgestoten. Indien toch bij deze groepen tot herbestemming wordt overge-

gaan dan is er bij kleine kerken vaak sprake van woningen. Bij middelgrote kerken komen, naast wonin-

gen, kantoor- en handelsgebouwen het meest voor. Grote kerken worden in bijna alle categorieën het 

meest hergebruikt, maar ze worden vooral gebruikt voor wederom woningen en religieuze functies. Bij de 

zeer grote kerkgebouwen scoren, na sloop, multifunctioneel en religieus gebruik overwegend het hoogst.

Grafiek 13 geeft weer dat de meeste afgestoten kerken een basilica vorm hebben (33%) of tot een overige 

vorm anders dan gecategoriseerd (31%). Doosvorm (15%), centraalbouw (13%) en kruisvorm (8%) 

komen minder vaak voor en zijn waarschijnlijk minder vaak of minder goed te herbestemmen, al zijn de 

percentages voor sloop vergelijkbaar. 

Op basis van de bouwperiode valt uit grafiek 14 af te lezen dat wederopbouwkerken uit de periode 1941-

1969 de grootste groep afgestoten kerken vormen (301; 32%). Op de voet gevolgd door kerken uit de 

periode 1900-1940 (265; 29%) met veel neogoten. Op de derde plaats komt de periode 1850-1899 (159; 

17%). Er zijn diverse redenen te noemen waarom kerken van juist deze tijdspanne van bijna honderd jaar 

(1850-1940) worden afgestoten: In deze tijd zijn de meeste kerken gebouwd en daarmee hebben ze het 

grootste aandeel in de gebouwenvoorraad. Deze kerken worden minder snel als ‘van waarde’ gezien, 

vanwege de jongere bouwtijd en worden dan ook eerder afgestoten. Stedenbouwkundig gezien staan 

deze kerken in de wat dunner bevolkte buitengebieden. De religieuze instelling van de bewoners in deze 

wijken is de laatste decennia sterk gewijzigd, wat de behoefte aan een christelijk kerkgebouw heeft 

verminderd. Kerken van vóór 1850 zijn relatief weinig afgestoten. Ter vergelijking met het voorgaande: 

het aantal afgestoten kerken van vóór 1560 tot 1849 (meer dan 300 jaar) is even groot als in de periode 

1850-1899 (slechts 50 jaar). Dit heeft vooral te maken met het onmiskenbare monumentale karakter van 

kerken van vóór 1850, waardoor alles op alles wordt gezet om juist deze karakteristieke kerkgebouwen 

als kerk te behouden. Ook het geringe aantal kerken dat nog bewaard is gebleven uit deze tijden speelt 

mee. Het aantal kerken dat na 1970 is gebouwd is eveneens klein. In veel gevallen voldoen deze jongere 

kerken nog aan de huidige eisen en worden ze nog niet zo snel afgestoten. 

Dit beeld van afgestoten kerken naar bouwtijd is zowel bij sloop als bij herbestemming te zien. Uitzon-

deringen hierop zijn de functiegroepen religieus + meervoudig gebruik en multifunctioneel. Kerken van 

vóór 1560 worden vaker in die zin herbestemd. Op zich is dit niet zo vreemd en sluit deze functie toch 

goed aan bij de stelling dat middeleeuwse kerken minder vaak afgestoten worden. Bij meervoudig 

gebruik blijft de kerk immers vaak (deels) in gebruik als kerk. Wordt hieruit vervolgens verwacht dat 

kerken van vóór 1560 ook populair zouden zijn voor een interreligieuze herbestemming, dan klopt dit 

niet. Blijkbaar voldoen de oudste kerken niet aan de wensen van andere religies wat betreft grootte, 

comfort, bereikbaarheid, ligging en dergelijke.

Bij de functiegroep onderwijs, cultuur en wetenschap is de verdeling over de bouwperioden meer 

gelijkmatig verdeeld. Je zou kunnen zeggen dat deze functie zich goed leent voor alle soorten bouw-
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Percentage herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied in de tijd
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perioden. Voor de functiegroep woongebouwen is een lichte verschuiving te zien met kerken uit 1900-

1940 (60; 47%) op de eerste plaats, vervolgens de periode 1941-1969 (28; 22%) en 1850-1899 (21; 17%).

In grafiek 15 is het kerktype geanalyseerd op basis van de stijlperiode. De tijd waarin gebouwd is, is veelal 

gelijk aan een bepaalde stijlperiode, maar er zijn ook periodes waarin men enerzijds teruggreep naar het 

verleden en anderen anderzijds naar vooruitgang streefden en dit tot uitdrukking brachten in nieuwe 

architectuur. Vanwege de omvang van de groslijst zijn alleen de rijksmonumenten van Noord- en Zuid-

Holland ingedeeld op stijlperiode. Met 101 stuks is dit 11% van de groslijst. De conclusies gelden dan 

ook uitsluitend voor deze groep kerkgebouwen. Wat als eerste opvalt, is dat de rijksmonumentale kerken 

die onder de Jonge Bouwkunst vallen, vernieuwend en traditioneel, het minst zijn afgestoten (12; 12%). 

Deze tegenstelling met de resultaten van de bouwperioden, waar de wederopbouwkerken juist domine-

ren, is te verklaren uit het feit dat er nauwelijks wederopbouwkerken tot monument zijn aangewezen en 

dus buiten de onderzoeksresultaten vallen. De meeste afgestoten rijksmonumentale kerken hebben een 

Neostijl als verschijningsvorm (41; 41%). Daarna volgen kerken uit de Middeleeuwse Bouwkunst (27; 

27%) en de Klassieke Bouwkunst (17; 17%). Deze uitkomsten zullen gerelateerd zijn aan de hoeveelheid 

kerkgebouwen, die er in dat stijltype bestaan en de hoge waardering voor deze gebouwen op dit 

moment. 

Voor de meeste functiegroepen gaat deze verdeling in opeenvolgend Neostijlen, Middeleeuwse Bouw-

kunst, Klassieke Bouwkunst ook op. Hoewel de aantallen in dit onderzoek niet erg representatief zijn, 

kan als uitzondering worden genoemd de functiegroep gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie. 

Hiertoe blijken met name de kerken van de Traditionele Jonge Bouwkunst te zijn herbestemd. Bij de 

functiegroep onderwijs, cultuur en wetenschap scoort de Klassieke Bouwkunst en de Neostijlen hoog. 

Mogelijk draagt de uitstraling van deze architectuurstijl bij aan de functie. Eenzelfde soort verklaring kan 

gegeven worden bij multifunctioneel gebruik, waarbij de meeste kerken onder de Middeleeuwse 

Bouwkunst vallen. Sloop komt bij rijksmonumentale kerken in Noord- en Zuid-Holland niet echt voor. 

Zij krijgen immers door hun status zo goed als nooit een sloopvergunning.

11. Wat is de verdeling van de monumentenstatus? 15 

De gegevens voor de monumentenstatus van kerken zijn voor rijksmonumenten redelijk goed te 

achterhalen bij de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten aan de hand van de 

redengevende omschrijvingen. Bij gemeentelijke monumenten zijn deze gegevens zeer divers en niet 

centraal gearchiveerd. Vanwege de omvang van de groslijst is er naar gestreefd eerst de monumenten-

status van de afgestoten kerken bij de gemeenten in Noord- en Zuid-Holland actief te verzamelen. De 

gegevens van gemeenten in de overige provincies zijn via de mailing en enquête binnengekomen. Van de 

groslijst hebben in Noord- en Zuid-Holland 108 kerken een monumentenstatus. 

15 De aantallen van monumentale kerken kunnen bij de grafieken en vragen onderling verschillen, omdat de gegevens over status, 
aanwijzingsmoment, bouwstijl en waarderingscriteria niet van alle kerken compleet zijn.

16 De paper Het	beleid	inzake	kerkgebouwen	in	de	Nederlandse	Bisdommen,	studiemiddag	d.d.	12	april	2005 geeft weer dat van de 1773 
RK-kerken er 678 (38%) rijksmonument zijn en 210 (12%) provinciaal/gemeentelijk monument. 50% van de RK-kerken is dus 
monument. Dit percentage wordt bevestigd door diverse bronnen van Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed voor alle Nederlandse 
kerken.
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Grafiek 14a  2 Percentage gebouwen voor verkeer en industrie per bouwperiodePe rc e nta ge  ge bouwe n voor ve rke e r e n industrie  pe r bouwpe riode
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Grafiek 14a  3 Percentage kantoor- en handelsgebouwen per bouwperiodePe rc e nta ge  ka ntoor-  e n ha nde lsge bouwe n pe r bouwpe riode
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Uit alle gegevens komt naar voren dat de meeste afgestoten kerken geen monument zijn (205; 58%) 

[grafiek 16], gevolgd door rijksmonumentale kerken (69; 19%) en gemeentelijke monumenten (31; 9%). 

Het aantal provinciale en Unesco monumenten is zeer klein (5; 2%). Ondanks het gerichte onderzoek is 

de hoeveelheid objecten met onbekende status groot te noemen (42; 12%). Vanwege de goede registra-

tie van rijksmonumenten, provinciale en Unesco monumenten zullen dit naar analogie van de gegevens 

enerzijds vooral geen monumenten zijn en anderzijds gemeentelijke monumenten in beperkte mate. 

Hoe dan ook kan er gezegd worden dat ongeveer één derde van de herbestemde kerken monumentaal is 

(35% in Noord- en Zuid-Holland en 31% in Nederland). Dit tegenover de nog in gebruik zijnde kerken, 

waarvan bijna de helft monumentaal is16.

12. Hangt de herbestemmingsfunctie samen met de monumentenstatus van een kerk?17

Grafiek 17 geeft de functiegroepen naar monumentenstatus weer voor de provincies Noord- en Zuid-

Holland. Wat betreft gesloopte kerken (grafiek 17-12) is het duidelijk dat vrijwel alle kerken geen status 

hebben (89; 91%). Een zeer klein deel is gemeentelijk monument (2; 2%) en het laatste deel is onbe-

kend. Rijksmonumenten zijn niet gesloopt. Ook niet als de groslijst na wordt gelopen op alle andere 

provincies. Dit wijst erop dat een status een grote garantie geeft voor behoud van het kerkgebouw. Voor 

rijksmonumenten geldt dit in ieder geval, voor gemeentelijke monumenten is de zekerheid iets minder.

Wordt er naar de herbestemde kerken gekeken dan worden rijksmonumentale kerken met name 

herbestemd voor de functiegroepen religieus + meervoudig gebruik, voor onderwijs, cultuur en weten-

schap en voor multifunctioneel gebruik. Deze voorkeur was eveneens te zien bij herbestemmingen naar 

bouwjaar. Voor gemeentelijke monumenten is er geen duidelijke conclusie te trekken wat betreft 

functiekeuze. Daarvoor is het aantal te klein en verspreid. Voor alle andere functies voeren kerken zonder 

status de boventoon.

Als sloop buiten beschouwing wordt gelaten, is het percentage van herbestemde kerken met een status 

even groot als herbestemde kerken zonder status, 42% om 44% met 14% onbekend. Dit is opvallend en 

wil zeggen dat monumentale kerken niet per se moeilijker te herbestemmen zijn dan niet monumentale 

kerken of dat kerken eerst tot monument aangewezen moeten worden om ze herbestemd te krijgen. 

13. Hoe vaak komt het voor dat kerken een monument worden gedurende de afstotingsprocedure?17

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is geanalyseerd of de kerkgebouwen ruim voor (>10 jaar), voor 

(6-10 jaar), tijdens (< 5 jaar) of na de herbestemming als monument zijn aangewezen. Uit de cijfers 

[grafiek 18] blijkt dat er verschillen zijn tussen gemeentelijke en rijksmonumenten. 

Het overgrote deel is rijksmonument geworden ruim voor de herbestemming (69; 64%). Meestal is 

meer dan 10 jaar voor de herbestemming nog niet bekend dat een kerk afgestoten wordt. Tussen de 6 en 

10 jaar voor de herbestemming zijn 7 kerken (7%) rijksmonument geworden. Omdat afstotingsprocedu-

res van langer dan 5 jaar nog wel eens voorkomen, zouden de aanwijzing en vrees voor sloop met elkaar 

te maken kunnen hebben. Dat kerkgebouwen rijksmonument worden tijdens de eerste 5 jaar van de 

afstotingsprocedure komt nog wel eens voor (16; 15%). Opvallend is dat er een aanmerkelijk deel 

monument is geworden nadat herbestemming heeft plaats gevonden (15; 14%). Omdat het monumen-

tale karakter door herbestemming altijd is veranderd, zou je deze hoeveelheid niet verwachten. Dit heeft 

mogelijk te maken met de lange tijd, die bij de RACM nodig is, tussen de selectie van objecten en de 

daadwerkelijke aanwijzing.

 17 De aantallen van monumentale kerken kunnen bij de grafieken en vragen onderling verschillen, omdat de gegevens over status, 
aanwijzingsmoment, bouwstijl en waarderingscriteria niet van alle kerken compleet zijn. 

Kerken zonder 
status worden 
net zo goed 
herbestemd.
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Grafiek 14a  4 Percentage gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie per bouwperiodePe rc e nta ge  ge zondhe idszorg,  soc ia le  ve rzorging e n de te ntie  pe r bouwpe riode
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Grafiek 14a  5 Percentage restauratie, amusement- en recreatiegebouwen per bouwperiode
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Grafiek 14a  6 Percentage religieuze functies per bouwperiodePe rc e nta ge  re ligie uze  func tie s pe r bouwpe riode
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Bij verreweg  
het grootste 
deel van deze 
kerken komt 
de religieuze 
waarde in het 
geheel niet ter 
sprake.

Bij gemeentelijke monumenten is het aantal aanwijzingen tijdens de afstotingsprocedure het grootst 

(10; 42%). Wordt ook hier de afstotingstijd opgerekt naar 10 jaar, vanwege het lange traject, dan wordt 

het aantal bijna verdubbeld (7; 29%). Bij deze optelling wordt meer dan de helft van de gemeentelijke 

monumenten tijdens de afstotingsprocedure als monument aangewezen. Kerken worden zelden 

gemeentelijk monument ruim van tevoren (2; 8%), maar nog wel eens achteraf (5; 21%). Het lijkt erop 

dat de kerkgebouwen pas een gemeentelijke monumentenstatus krijgen zodra er sprake is van mogelijke 

sloop. De exacte cijfers zijn echter te gering om dit vermoeden te bevestigen.

14. Welke waarderingscriteria zijn volgens de redengevende omschrijving van toepassing op de kerk? 18 

De meeste kerken krijgen, zoals verwacht kan worden, een monumentenstatus op basis van de  

architectuurhistorische (42; 32%) of kunsthistorische waarde (42; 32%) met daarbij meegenomen de 

architectuur-kunsthistorische waarde (2; 2%) [grafiek 19]. Ook de cultuurhistorische waarde wordt vaak 

genoemd (30; 23%). Minder vaak komen de stedenbouwkundige (2; 2%), ensemblewaarde (9; 7%) en 

zeldzaamheid/gaafheid (3; 2%) voor in de redengevende omschrijving als hoofdreden.

Bij de aanwijzingscriteria wordt de religieuze waarde niet als apart criterium genoemd, terwijl dit voor 

kerken juist een karakteristieke eigenschap is. Voor de rijksmonumenten is nagegaan hoe vaak de religie 

wordt genoemd in de redengevende omschrijving [grafiek 20]. Bij 11 van de 116 kerken wordt de religi-

euze waarde expliciet genoemd als belangrijkste reden voor de aanwijzing tot rijksmonument (9%).  

Bij nog eens 11 kerken komt de religieuze waarde wel voor, maar heeft dit veel minder betekenis voor de 

aanwijzing (9%). Bij verreweg het grootste deel van deze kerken, 94 van de 116 herbestemde kerken, 

komt de religieuze waarde in het geheel niet ter sprake (81%).
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 18 De aantallen van monumentale kerken kunnen bij de grafieken en vragen onderling verschillen, omdat de gegevens over status, 
aanwijzingsmoment, bouwstijl en waarderingscriteria niet van alle kerken compleet zijn. 



Grafiek 14a  7 Percentage onderwijs, cultuur en wetenschap per bouwperiode
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Grafiek 14a  8 Percentage woongebouwen per bouwperiode
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Grafiek 14a  9 Percentage multifunctioneel per bouwperiode
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Grafiek 14a  11 Percentage onbekend per bouwperiode

Grafiek 14a  10 Percentage overig per bouwperiode

Grafiek 14a  12 Percentage sloop per bouwperiode
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Pe rc e nta ge  ove rig pe r bouwpe riode
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Grafiek 14a  13 Percentage herbestemmingen en sloop per bouwperiode
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Grafiek 15 1  Percentage religieus + meervoudig gebruik per stijlperiode
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Grafiek 15 2  Percentage gebouwen voor verkeer en industrie per stijlperiode
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Grafiek 15 3  Percentage kantoor- en handelsgebouwen per stijlperiode

Percentage herbestemmingen per functiegroep per stijlperiode (Rijksmonumenten)

Pe rc e nta ge  re ligie us + me e rvoudig ge bruik pe r stijlpe riode

7%

0%

5%

1%
0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Bouwkunst (ver nieuwend) Jonge Bouwkunst (tr aditioneel)

t i j d

pe r c e nt a ge

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Bouwkunst 
(vernieuwend)

Jonge Bouwkunst 
(traditioneel)

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Bouwkunst 
(vernieuwend)

Jonge Bouwkunst 
(traditioneel)

Middeleeuwse Bouwkunst Klassieke Bouwkunst Neostijlen Jonge Bouwkunst 
(vernieuwend)

Jonge Bouwkunst 
(traditioneel)



Pe rc e nta ge  ge zondhe idszorg,  soc ia le  ve rzorging e n de te ntie  pe r stijlpe riode
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Grafiek 15 4  Percentage gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie per stijlperiode
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Grafiek 15 5  Percentage restauratie, amusement- en recreatiegebouwen per stijlperiode
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Grafiek 15 6 Percentage religieuze functies per stijlperiode
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Grafiek 15 7 Percentage onderwijs, cultuur en wetenschap per stijlperiode
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Grafiek 15 8 Percentage woongebouwen per stijlperiode
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Grafiek 15 9 Percentage multifunctioneel per stijlperiode
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Grafiek 15 10 Percentage overig per stijlperiode
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Grafiek 15 11 Percentage onbekend per stijlperiode
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Grafiek 15 12 Percentage sloop per stijlperiode
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Grafiek 15 13 Percentage herbestemmingen en sloop per stijlperiode

Aa nta l a fge stote n ke rke n na a r sta tus in Noord-  e n Zuid- Holla nd

31

3

69

2 3

205

42

0

50

100

150

200

250

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

st a t us

a a nt a l

55

Aa nta l a fge stote n ke rke n na a r sta tus in Ne de rla nd

56

3

106

3 3

392

364

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

st a t us

a a nt a l

Grafiek 16 2  Aantal afgestoten kerken naar status in Nederland

Grafiek 16 1  Aantal afgestoten kerken naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 1 Aantal religieus + meervoudig gebruik naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 3  Aantal kantoor- en handelsgebouwen naar status in Noord- en Zuid-Holland

Grafiek 17 2  Aantal gebouwen voor verkeer en industrie naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 4 Aantal gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Aa nta l re ligie uze  func tie s na a r sta tus in Noord-  e n Zuid- Holla nd

6

0

7

0 0

43

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

GM PM RM UNESCO bescher md geen onbekend

st a t us

a a nt a l

Grafiek 17 6  Aantal religieuze functies naar status in Noord- en Zuid-Holland

Grafiek 17 5  Aantal restauratie, amusement- en recreatiegebouwen naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Aa nta l onde rwijs,  c ultuur e n we te nsc ha p na a r sta tus in Noord-  e n Zuid- Holla nd
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Grafiek 17 7 Aantal onderwijs, cultuur en wetenschap naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Aa nta l woonge bouwe n na a r sta tus in Noord-  e n Zuid- Holla nd
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Grafiek 17 8 Aantal woongebouwen naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 9 Aantal multifunctioneel naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 10 Aantal overig naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 11 Aantal onbekend naar status in Noord- en Zuid-Holland
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Grafiek 17 12 Aantal sloop naar status in Noord- en Zuid-Holland



Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming
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Grafiek 18  Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming

Meest voorkomende waarderingscriteria
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Grafiek 19  Meest voorkomende waarderingscriteria bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
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Grafiek 20  Religieuze waarde bij rijksmonumenten
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Economische factoren3
Financiën, religie en cultuur vormen over het algemeen een wat moeizame combinatie. Alsof het niet 

over aardse zaken mag gaan, als er culturele waarden in het geding zijn. Ook als het gaat om het 

afstoten en herbestemmen van kerken lijkt er een taboe te liggen op de financiële aspecten. Terwijl de 

bouwkosten, toekomstige exploitatie, subsidiemogelijkheden e.d., wel degelijk een belangrijke rol 

spelen. Naar een aantal van deze aspecten is tot nu toe weinig onderzoek gedaan. Een van de vooron-

derstellingen in afstotingsprocedures is bijvoorbeeld dat sloop/nieuwbouw voor het kerkgenootschap 

financieel aantrekkelijker is dan herbestemming. Maar is dat wel zo? En hoe groot is het verschil dan 

wel? Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen zijn 13 casestudies financieel doorgelicht 

(zie ook hoofdstuk 6). Per casus zijn de gegevens opgevraagd en beoordeeld door een vakkundige 

beoordelingscommissie1. De bevindingen zijn in eerste instantie per casus beschreven. Daarna zijn 

algemene conclusies getrokken in de vorm van succesfactoren en valkuilen.

Herbestemmingen kunnen plaatsvinden als een vrije keus (geen monument) óf binnen de handelsbe-

perking van een monumentenstatus. Een belangrijke belemmering én valkuil bij de beoordeling en 

vergelijking van cijfermateriaal (waaronder de verwervingskosten) is, dat bij een monument randvoor-

waarden dwingend zijn. Het gebouw moet tenslotte een functie krijgen, waarbij het een secundair 

gegeven is of deze functie voor de hand ligt en het programma van eisen efficiënt wordt uitgevoerd. Met 

andere woorden: Zou men voor hetzelfde gekozen hebben bij een nieuwbouwoptie? Bij de Chassékerk te 

Amsterdam is de gerealiseerde verkoopopbrengst gebaseerd op het vigerend bestemmingsplan (o.a. 

wonen) op het moment dat er geen monumentenstatus op rust en dus van nieuwbouw wordt uitge-

gaan. De excessieve exploitatielasten bij herbestemming vinden hierin één van hun oorzaken.

Het genereren van marktconforme opbrengsten bij verkoop is meer dan alleen het recht van de 

eigenaar. Volgens KASKI-gegevens spendeert het RK-Kerkgenootschap 40% van zijn uitgaven aan de 

instandhouding van gebouwen. Bij andere kerkgenootschappen zal dit weinig afwijken. De langdurige 

trend in acht genomen is de verwachting gewettigd dat dit percentage alleen maar zal toenemen. 

Afwaardering van opbrengsten betekent dat er kapitaal wordt onttrokken aan een revolving fund. Zeker 

in het geval dat af te stoten kerkgebouwen onderdeel uitmaken van een herstructureringsplan waarbij 

meerdere gebouwen betrokken zijn, gaat dit ten koste van investeringen elders. Gebrek aan middelen 

kan zich vertalen in een toenemende subsidiebehoefte elders óf in accumulatie van onderhoudsachter-

standen.

De kostenbeoordeling in de casestudies met betrekking tot monumenten (dus met een handelsbeper-

king) kan dus ook niet meer zijn dan de vraag of binnen de economische, programmatische en bouw-

kundige beperkingen, de gekozen herbestemming rendeert. 

Het selectieproces van de cases staat omschreven in paragraaf 3.3 Verantwoording en Aanpak.

1  Financiële beoordelingscommissie bestaande uit de heer J. Gelderloos, de heer P. Stutvoet en de heer W. Vergouw. Zie ook bijlage 8.
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3.1 Onderzoeksdoel
Bijna geen enkele beslissing wordt genomen zonder dat de financiële gevolgen daarbij inzichtelijk zijn 

gemaakt. Er wordt gekeken of de investering acceptabel is binnen de randvoorwaarden van de betrokken 

partijen. Bij herbestemming van kerkgebouwen gaat het om de bouwkosten, de opbrengsten van de 

nieuwe functie en de subsidiestromen. Vaak wordt bijvoorbeeld verondersteld dat sloop/nieuwbouw 

financieel aantrekkelijker is dan herbestemming. Als voor herbestemming is gekozen wil men weten wat 

de extra investeringen daarvan zijn. Per project zijn een aantal vragen gesteld aan de hand waarvan de 

economische waarde is beoordeeld. De beoordeling is gedaan door een vakkundige beoordelingscom-

missie. De bevindingen zijn aanvankelijk per case beschreven, waarna algemene conclusies zijn 

getrokken in de vorm van succesfactoren en valkuilen. Alle bevindingen van de cases tezamen hebben 

geleid tot beantwoording van de gestelde financiële onderzoeksvragen.

Eerst worden de onderzoeksvragen toegelicht:

Onderzoeksvraag a) Heeft de monumentenstatus invloed op de verwervingskosten?  

Zo ja, zijn er financiële gevolgen tussen de opties behoud en sloop/nieuwbouw?

Een economische transactie kan als geslaagd worden beschouwd, indien handelspartners tevreden zijn 

over het beoogde resultaat, zowel in economische zin als in bijkomende doelstellingen. Handelingsvrij-

heid is een belangrijke voorwaarde voor wederzijdse tevredenheid.

Andersom kan een transactie als mislukt worden beschouwd als het beoogde resultaat, in de ogen van 

een van de partijen niet behaald wordt, zeker als één van de partners zich gedwongen voelt door externe 

spelregels (handelsbeperking).

Zijn de partners het onderling eens over de monumentenstatus, dan kan er bereidheid zijn bij de 

verkopende partij om de inbrengwaarde van het vastgoed laag te stellen, om de opvolgende partij in de 

gelegenheid te stellen tot een gezonde exploitatie te komen. Als voorbeeld kan een drietal Amsterdamse 

centrumkerken worden genoemd die (zie overzicht 3.1) voor relatief zeer lage bedragen door Stadsher-

stel Amsterdam zijn verworven.

Zijn de partners het eens over de doelstelling, dan kan ook zonder een monumentenstatus besloten 

worden om de verkoopopbrengst af te stemmen op de haalbaarheid van het beoogde resultaat. Een 

voorbeeld hiervan is de transformatie van de Pius X te Alkmaar tot hospice.

Omgekeerd is het ook mogelijk dat partijen ten diepste verdeeld zijn. Een (eventuele) monumentensta-

tus wordt bijvoorbeeld betwist en wordt door de verkopende partij gezien als een handelsbeperking. Of, 

indien synchroon met de planvorming een monumentenaanwijzing plaats vindt, als oneigenlijk gebruik 

van een middel om de waarde negatief te beïnvloeden. Indien dit gecombineerd wordt met het vooruit-

zicht van een door de verkoper onrendabele, ongewenste, onduidelijke of niet duurzame geachte 

bestemming, dan zal dit elke medewerking blokkeren.



63

Onderzoeksvraag b) In hoeverre zijn de gerealiseerde herbestemmingen duurzaam? Blijft de nieuwe 

functie een voortdurende bron van financiële zorg of is de economische zelfstan

digheid op lange termijn verzekerd?

Een lange termijn perspectief bij een bestemmingswijziging is essentieel. In het moeizame proces om 

een kerk te behouden, mag deze niet in handen vallen van een eigenaar die het onderhoudsprogramma 

stopzet en slechts de laatste levensfase van het gebouw uitnut ten behoeve van goedkope bedrijfsopper-

vlakte. Dit betekent immers uitstel van een onherroepelijke executie. Om te bepalen of een plan haalbaar 

is, wordt niet alleen gekeken naar de realisatie van de transformatie, maar ook naar de financiële 

duurzaamheid op de langere termijn. Het gaat dan met name om de opbrengsten tegenover de onder-

houdskosten en reserveringen voor de vaak onderhoudsgevoelige en dure kerkgebouwen. Zowel met het 

jaarlijkse onderhoud als het groot onderhoud moet rekening worden gehouden om een project duur-

zaam te kunnen noemen. Bij de beoordeling van duurzaamheid moet ook naar de continuïteit van de 

functie en de soliditeit van de exploitant worden gekeken. Is er bij de exploitatie sprake van structurele 

en noodzakelijke subsidies? De verschillende vormen van duurzaamheid worden in dit onderzoek 

beoordeeld. 

Onderzoeksvraag c) Wat is de variatie in economische haalbaarheid en duurzaamheid als het gaat om 

een commerciële of om een maatschappelijke herbestemming?

Er tekent zich een communis opinio af bij kerk én maatschappij dat een nieuwe functie in een vrijko-

mend kerkgebouw in ieder geval ‘passend’ en, in zekere mate openbaar, moet zijn. Maar hoe verhoudt 

zich deze wens met de financiële realiteit? Kunnen passende maatschappelijke functies zich qua 

investering en exploitatie zelf bedruipen of slechts met inzet van externe fondsen en exploitatiesubsi-

dies? Is dit een reden waarom vaak wordt teruggevallen op een programma van commerciële bestem-

mingen, woningen en kantoren; functies die in eerste instantie tegenstrijdig zijn met de wens van een 

passende en openbare invulling. In de cases zijn ook enkele voorbeelden geanalyseerd waarbij een 

combinatie van functies is gerealiseerd.

 

Afbeelding 3.1 Overzicht kosten en opbrengsten van casestudies

Zie volgende pagina’s.
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Religieus + meervoudig Religieus + meervoudig Multifunctioneel
Amsterdam 1 Alkmaar 2 Amsterdam 3
Oranjekerk H. Joseph

Prijspeil 1-1-2000 1-1-2008 24-2-2005
Prijspeil correcties Marktsector Marktsector Budgetsector
Adres Tweede van Helststraat Nassaulaan 2 Prinsengracht 754-756
Beschrijving nieuwe functie Kerkelijk gebruik + verhuur + kantorenParochieel centrum en kerk Multifunctionele verhuur
Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam Parochie Matthias & Laurentius Stadsherstel Amsterdam
Typologie Neoromaan/neogoot Neogotisch Neo-classicistisch
Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk Sterk stedelijk Zeer sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig) Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig) Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 922 784 1433
BVO toegevoegd 967 352 0
BVO nieuw 1889 1136 1433
VVO nieuw 1584 988 830

Verwervingskosten 158.823€             -€                    231.428€             
Directe bouwkosten 2.761.993€          2.209.282€          4.052.399€          
Inrichtingskosten -€                    123.654€             -€                    
Bijkomende kosten 265.788€             + 212.854€             + 507.801€             +
Stichtingskosten 3.186.604€          2.545.790€          4.791.628€          
Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781€          2.545.790€          4.560.200€          

Netto Stichtingskosten 2.206.330€          2.445.790€          3.601.816€          

Onderhoudskosten 30.000€               15.000€               30.000€               
Onderhoudssubsidies - 9.750€                - 10.000€               -
Netto onderhoudskosten 30.000€               5.250€                20.000€               

Totaal exploitatielasten 26.952€               -€                    206.906€             

Totaal huuropbrengsten 173.000€             75.000€               360.000€             

Totaal subsidies en bijdragen 1.410.274€          100.000€             1.189.812€          

Verwervingsk. % van stichtingsk. 5% 0% 5%
Directe bouwk. % van stichtingsk. 87% 87% 85%
Inrichtingsk. % van stichtingsk. 0% 5% 0%
Bijkomende k. % van stichtingsk. 8% 8% 11%
Subsidie % van stichtingsk. 31% 4% 25%
Onderhoudsk. % van huuropbrengst 17% 0% 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84 0,87 0,58
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.012€                2.577€                5.773€                
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462€                1.945€                2.828€                
Stichtingskosten / m2 BVO 1.687€                2.241€                3.344€                
Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving 1.603€                2.241€                3.182€                
Netto Stichtingsk. / m2 BVO 1.168€                2.153€                2.513€                
Vaste huuropbrengsn / m2 VVO 109€                   76€                     434€                   
Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO 126€                   77€                     455€                   
Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO 36€                     5€                       273€                   

Interne rendementseis 6% 6%
Marktrendement
Behaalde BAR 9,7% 4,3% 10,0%
Behaalde BAR (alternatief) 5,4% (excl. subs.) 0,0% (excl. huur) 7,5% (excl. subs.)
Behaalde NAR 6,5% 4,0% 3,7%
Behaalde NAR (alternatief) 3,6% (excl. subs.) -0,2% (excl. huur) 2,8% (excl. subs.)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Afbeelding 3.1 Overzicht kosten en opbrengsten van casestudies; deel 1
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Prijspeil
Prijspeil correcties
Adres
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar
Typologie
Stedelijk/landelijk
Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO
BVO toegevoegd
BVO nieuw
VVO nieuw

Verwervingskosten
Directe bouwkosten 
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten 
Stichtingskosten
Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten
Onderhoudssubsidies
Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.
Directe bouwk. % van stichtingsk.
Inrichtingsk. % van stichtingsk.
Bijkomende k. % van stichtingsk.
Subsidie % van stichtingsk.
Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO
Directe bouwkosten / m2 BVO
Stichtingskosten / m2 BVO
Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving
Netto Stichtingsk. / m2 BVO
Vaste huuropbrengsn / m2 VVO
Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO
Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR
Behaalde BAR (alternatief)
Behaalde NAR
Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief
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Multifunctioneel Multifunctioneel Maatschappelijk
Den Haag 4 St. Jacobiparochie                  5 Amsterdam 6
Julianakerk De Groate Kerk Chassékerk
8-7-2002 1-1-2008 1-1-2008
Marktsector Budgetsector Budgetsector
Schalkburgerstraat 217 Oosteinde 1 Chasséstraat 62
Kantoor- en cultuurruimten verhuur + cultureel centrum 20 eenheden begeleid wonen, maatsc
Stadsherstel Den Haag Stichting Alde Fryske Tsjerken Ymere
Amsterdamse/ Haagse School Neo-classicistisch Neoromaans
Zeer sterk stedelijk Niet-stedelijk Zeer sterk stedelijk 
Gemeentelijk Monument  sinds onbekeRijksmonument sinds 1973 (voortijdig) Geen (tijdelijk GM in 2003)

1400 270 1415
1956 30 897
3356 300 2312
2091 240 2011

1€                       1€                       2.487.265€          
3.462.217€          743.498€             3.502.422€          

-€                    3.331€                -€                    
736.358€             + -€                    + 1.507.963€          +

4.198.576€          457.111€              7.497.650€          
4.198.575€          457.110€             5.010.385€          

1.599.940€          265.987€             6.647.650€          

7.329€                13.364€               25.000€               
-€                    - 5.810€                - -€                    -

7.329€                 7.554€                  25.000€               

26.830€               2.888€                10.000€               

167.839€             3.028€                250.998€             

2.598.636€          191.124€             3.695.932€          

0% 0% 33%
82% 63% 47%
0% 1% 0%

18% 0% 20%
62% 42% 11%
4% 441% 10%

0,62 0,80 0,87
2.008€                1.905€                3.728€                
1.032€                2.478€                1.515€                
1.251€                1.524€                3.243€                
1.251€                2.489€                2.167€                

477€                   887€                   2.875€                
80€                     13€                     125€                   
93€                     13€                     126€                   
16€                     44€                     17€                     

10% 6%

10,5% 1,1% 6,6%
3,5% (excl. subs.) 3,3% (excl. subs.)
8,4% -2,8% 5,7%
2,8% (excl. subs.) 2,9% (excl. subs.)

Afbeelding 3.1 Overzicht kosten en opbrengsten van casestudies; deel 2
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Prijspeil
Prijspeil correcties
Adres
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar
Typologie
Stedelijk/landelijk
Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO
BVO toegevoegd
BVO nieuw
VVO nieuw

Verwervingskosten
Directe bouwkosten 
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten 
Stichtingskosten
Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten
Onderhoudssubsidies
Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.
Directe bouwk. % van stichtingsk.
Inrichtingsk. % van stichtingsk.
Bijkomende k. % van stichtingsk.
Subsidie % van stichtingsk.
Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO
Directe bouwkosten / m2 BVO
Stichtingskosten / m2 BVO
Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving
Netto Stichtingsk. / m2 BVO
Vaste huuropbrengsn / m2 VVO
Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO
Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR
Behaalde BAR (alternatief)
Behaalde NAR
Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief
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Maatschappelijk Maatschappelijk Maatschappelijk + woningen
Gouda 7 Alkmaar 8 Nijmegen 9a
Sacramentskerk Pius X Daniëlskerk
1-1-2008 1-7-2005 1-1-2006
Budgetsector Budgetsector Marktsector
Jacob van Lennepkade 3 Hobbemalaan 125 Daniëlsweg 42
Gezondheidscentrum + gebedsruimte Hospice + liturgisch steunpunt
Mozaïek Wonen Pius Stichting Portaal Wonen
Neogotisch Jonge Bouwstijl Jonge Bouwkunst
Sterk stedelijk Sterk stedelijk Sterk stedelijk 
Gemeentelijk sinds 2005 (gelijktijdig) Geen Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig)

925 1454 1896
1196 183 644
2121 1637 2540
1820 1316 1852

716.985€             786.000€             483.796€             
3.257.309€          1.250.151€          2.849.143€          

-€                    in directe bk 243.210€             
855.595€             + in directe bk + 480.573€             +

4.829.889€          2.822.151€          4.056.722€          
4.112.904€          2.036.151€          3.572.926€          

4.598.393€          2.822.151€          4.056.722€          

19.250€               30.000€               24.016€               
-€                    - - -

19.250€               30.000€               24.016€               

-€                    -€                    23.857€               

144.000€             200.000€             177.329€             

231.496€             -€                    -€                    

15% 28% 12%
67% 44% 70%
0% in directe bk 6%

18% in directe bk 12%
5% 0% 0%

13% 15% 14%

0,86 0,80 0,73
2.654€                2.144€                2.190€                
1.536€                -€                    1.122€                
2.277€                1.724€                1.597€                
1.939€                1.244€                1.407€                
2.168€                1.724€                1.597€                

79€                     152€                   96€                     
80€                     156€                   100€                   
11€                     23€                     26€                     

5%
3,1% 7,1% 4,4%

2,7% 6,0% 3,2%

12 woningen + kinderdagverblijf

Afbeelding 3.1 Overzicht kosten en opbrengsten van casestudies; deel 3
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Prijspeil
Prijspeil correcties
Adres
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar
Typologie
Stedelijk/landelijk
Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO
BVO toegevoegd
BVO nieuw
VVO nieuw

Verwervingskosten
Directe bouwkosten 
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten 
Stichtingskosten
Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten
Onderhoudssubsidies
Netto onderhoudskosten

Totaal exploitatielasten

Totaal huuropbrengsten

Totaal subsidies en bijdragen

Verwervingsk. % van stichtingsk.
Directe bouwk. % van stichtingsk.
Inrichtingsk. % van stichtingsk.
Bijkomende k. % van stichtingsk.
Subsidie % van stichtingsk.
Onderhoudsk. % van huuropbrengst

VVO nieuw / BVO nieuw
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO
Directe bouwkosten / m2 BVO
Stichtingskosten / m2 BVO
Stichtingsk. / m2 BVO excl. verwerving
Netto Stichtingsk. / m2 BVO
Vaste huuropbrengsn / m2 VVO
Geïndex. Vaste huuropbr. / m2 VVO
Onderhoud- en exploitatiek. / m2 VVO

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR
Behaalde BAR (alternatief)
Behaalde NAR
Behaalde NAR (alternatief)

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief
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Maatschappelijk + woningen + koopwoningWoningen vrije sector
Nijmegen 9b Arnhem 10
Daniëlskerk OLV Onbevlekt Ontvangen
0-1-1900 1-1-2001
Marktsector Marktsector
Daniëlsweg 42 Van Slichtenhorststraat 36

32 woningen
Portaal Wonen Portaal Wonen
Jonge Bouwkunst Neoromaans
Sterk stedelijk Sterk stedelijk 
Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig) Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

1896 906
2184 1796
4080 2702
1852 2196

1.157.786€          136.134€             
4.055.711€          3.920.661€          

277.136€             
899.319€             + -€                    +

6.379.126€          4.056.795€          
5.221.340€          3.920.661€          

6.379.126€          4.056.795€          

24.016€               22.449€               
- -

24.016€               22.449€               

23.857€               22.301€               

177.329€             165.759€             

3.046.764€          -€                    

18% 3%
64% 97%
4% 0%

14% 0%
0% 14%

14% 0%

0,83 0,81
1.881€                1.847€                

994€                   1.451€                
1.564€                1.501€                
1.280€                1.451€                
1.564€                1.501€                

96€                     75€                     
100€                   96€                     
26€                     20€                     

10%
8% 5%

5,3% 4,1%
3% (excl. verkoop)

3,9% 3,0%
2,0% (excl. verkoop)

12 woningen + kinderdagverblijf

Afbeelding 3.1 Overzicht kosten en opbrengsten van casestudies; deel 4
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3.2 Bevindingen & conclusies
Uit de casestudies (hoofdstuk 6) zijn verschillende bevindingen te constateren met betrekking tot 

bovenstaande onderzoeksvragen. Tevens wordt gekeken naar de kans van slagen van transformaties en 

de duurzaamheid van de gekozen oplossingen. Met succesfactoren en valkuilen is aangestipt wat de 

goede en minder goede punten zijn binnen de onderzochte herbestemmingen. De bevindingen worden 

per onderzoeksvraag afgesloten met het beantwoorden van die vraag.

3.2.1 Bevindingen onderzoeksvraag a

Heeft de monumentenstatus invloed op de verwervingskosten? Zo ja, zijn er financiële gevolgen tussen 

de opties behoud en sloop/nieuwbouw?

1a.  Een monumentenaanwijzing vertroebelt de economische marktwaarde van kerkgebouwen.

Het is niet de doelstelling van de monumentenwetgever vastgoedwaarden te beïnvloeden. Volgens een 

publicatie van de RACM heeft een monumentenaanwijzing bij woonhuizen echter een gemiddelde 

toename van de taxatiewaarde van 10% tot gevolg. Dit is niet opmerkelijk, woonhuizen blijven courant. 

De ligging van monumentale panden is doorgaans goed en subsidies en (fiscale) financiële tegemoet-

komingen zijn vast verankerd. Bij kerkelijk monumentaal vastgoed ligt dat fundamenteel anders. 

Hebben pastorieën, afhankelijk van de situatie, nog een goede waarde, de waarde van de kerkzaal is 

gereduceerd tot “wat de gek ervoor geeft”. De bandbreedte in waardeverschil tussen de behoudoptie en 

sloop/nieuwbouw optie is goed geïllustreerd in de case van de H. Pius X te Alkmaar en de Chassékerk te 

Amsterdam. In theorie ontstaat hier een prijsreductie van ca. 66%. 

In het geval van herbestemmingen van beschermd vastgoed is een goede beoordeling van cijfermateriaal 

slechts mogelijk indien vervangende nieuwbouwvarianten kunnen worden doorgerekend met een vrij en 

geoptimaliseerd programma binnen (het perspectief van een visie op) het bestemmingsplan. Onderzoek-

technisch is dit een lastige materie, van dit Nooit Gebouwd Nederland zijn weinig gegevens beschikbaar. 

Het is aan te bevelen bij verkoop, met oogmerk op behoud, altijd een benchmark te hebben van sloop/

nieuwbouw. Slechts dan wordt inzichtelijk welke opbrengstderving de eigenaar al dan niet bereidt is te 

accepteren en welke verborgen “subsidie” daarmee indirect wordt gegeven aan een herbestemming.

2a. Een monumentenaanwijzing tijdens het herbestemmingstraject is nadelig voor de verkoop  

van een kerk. 

Een vroegtijdige monumentenstatus hoeft niet de prijs te drukken, althans, een prijsdrukkend effect is 

niet uit het onderzoek te traceren. De oorzaak hiervan kan zijn dat de verkopende partij zich al in een 

eerder stadium kon vinden met de status, deze nooit heeft aangevochten of wellicht zelf heeft aange-

vraagd. Met andere woorden, het is mogelijk dat in het verleden al de mogelijke financiële gevolgen zijn 

geaccepteerd en daarop wordt geanticipeerd. Er zijn voorbeelden (Stichting Oude Groninger Kerken, 

Stichting Alde Fryske Tsjerken, Pauluskerk in Oegstgeest) waarbij kerken voor e 1,00 + bruidsschat voor 

toekomstig onderhoud worden afgestoten met het oog op behoud.

Wordt de aanwijzing echter tijdens het traject toegekend, dan brengt dit aanzienlijke verliezen met zich 

mee. De gemeente moet zich realiseren wat de consequenties zijn van een monumentenaanwijzing. 

Met goed overleg tussen alle partijen kan overwogen worden welke andere sturingsmiddelen er zijn, in 

plaats van de monumentenaanwijzing. 

 

De meeste van de geselecteerde kerken zijn tijdens het herbestemmingstraject monument geworden. In 

deze gevallen heeft dit bijna altijd drukkend op de verkoopprijs gewerkt. Een monumentenstatus perkt 

immers de mogelijkheden in, terwijl de subsidies hier niet tegen op wegen. Over het algemeen kan zelfs 



69

afgelezen worden dat bij voortijdige aanwijzingen de subsidiebijdragen hoger zijn dan bij gelijktijdige 

aanwijzingen. Zo hebben van de voortijdig aangewezen kerken de Julianakerk voor 54%, De Groate Kerk 

voor 42% en De Duif voor 25% van de stichtingskosten kunnen rekenen op subsidie. Het gemiddelde van 

de gelijktijdig aangewezen monumenten ligt op slechts 8%.

Valkuil: Het komt voor dat gemeente en eigenaar tijdens de herbestemmingsprocedure afspraken maken 

over de bestemming en de monumentaliteit, terwijl deze naderhand worden gewijzigd. Bij de OLVOO in 

Arnhem zou de kerk geen monument worden als Portaal Wonen het gebouw zou herbestemmen. Deze 

toezegging is later na realisatie van de planvorming teruggedraaid zonder compensatie. In Amsterdam 

is de stadsdeelgemeente welwillend geweest door de eigenaar van de Chassékerk tegemoet te komen 

met een bedrag van e 700.000,-- ter compensatie van de planschade door de late (maar tijdelijke) 

gemeentelijke aanwijzing.

3a. De kopende partij kan het best pas instappen als er helderheid is over de bestemming. 

Op het moment dat de bestemming vastligt en bekend is wat de mogelijkheden zijn, is de haalbaarheid 

van de plannen beter te berekenen. Dit is met name van belang voor percelen waarop een vrije 

bestemming rust. Kerkgenootschappen hebben ter maximalisering van hun opbrengst in alle 

gevallen baat bij een zo vrij mogelijke bestemming. 

Bij de Chassékerk heeft het tamelijk lang geduurd voordat bekend was wat de mogelijkheden waren. Als 

woningcorporatie Ymere nog eerder tot aankoop over zou zijn gegaan, waren de bijkomende kosten nog 

hoger geweest en wellicht vergelijkbaar met de bijkomende kosten, zoals die door het bisdom zijn 

geïnvesteerd. In dat geval zou elke vorm van herbestemming vrijwel onhaalbaar zijn geweest. 

Valkuil: Een te late instap kan betekenen dat een andere initiatiefnemer je al voor is geweest.

4a. Goed overleg tussen de verschillende partijen stimuleert het proces en drukt de kosten. 

Een goede samenwerking tussen kerk, nieuwe eigenaar, de gemeente, monumentenzorgers, omwonen-

den en burgergroeperingen levert veel winst op in tijd en daarmee indirect in geld. De casussen geven 

weer dat de rol van de gemeenten daarin cruciaal is. Zij hebben veel invloed op tijdsremmende factoren 

zoals een monumentenaanwijzing, bestemmingsplanwijziging, juridische procedure en dergelijke. Er 

wordt vaak vergeten dat lange trajecten de bijkomende kosten explosief doen stijgen.

De belangen van de verschillende partijen staan vaak loodrecht tegenover elkaar. Bij een aantal projecten 

zijn de kosten danig opgelopen doordat het proces van het realiseren van een nieuwe functie veel tijd 

gevergd heeft. Bij de Chassékerk en Sacramentskerk zijn daardoor de bijkomende kosten met 18-19% van 

de stichtingskosten zeer hoog. De slechte samenwerking met het stadsdeel voor zowel de bestemming, 

monumentenaanwijzing als planwijzigingen is bij de Chassékerk een grote financiële tegenvaller. Ook de 

eigenaar is door het uitblijven van de verkoop van het kerkgebouw veel rente misgelopen. Een lange 

procestijd heeft bovendien als gevolg dat het verval van het kerkgebouw doorgaat en voor een restauratie-

achterstand zorgt. Dit was bij de De Duif en de Groate Kerk het geval.

Valkuil: Het willen verenigen van alle belangen is nooit geheel mogelijk. Wordt dit toch geprobeerd dan 

wacht een langdurig traject van polderen. Compromissen sluiten is onvermijdelijk. 

De gemeente 
moet zich 
 realiseren wat 
de consequen
ties zijn van een 
monumenten
aanwijzing.
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5a. Als alle partijen hun financiële verantwoordelijkheden nemen is de kans op slagen stukken groter. 

De wensen van de verschillende partijen leveren vaak een spanningsveld op tussen de economisch 

hoogst haalbare waarde en de maatschappelijke waarde. Indien gehoor wordt gegeven aan de toene-

mende maatschappelijke vraag om kerkgebouwen te herbestemmen in plaats van te slopen, zal dit 

financiële gat door een of meer van de betrokken partijen voor zijn rekening genomen moeten worden. 

De Duif heeft veel aanlooptijd nodig gehad, waardoor Stadsherstel Amsterdam veel geld heeft moeten 

investeren in de eerste jaren. Bij de Julianakerk en Chassékerk hebben de gemeente en stad met veel 

publieke middelen bijgedragen aan het in stand gehouden van de kerkgebouwen. Bij de Alkmaarse Pius X 

is voor de functie hospice gekozen, terwijl er andere voorstellen waren die veel meer geld zouden hebben 

opgebracht. Mozaïek Wonen is bij de Sacramentskerk in Gouda akkoord gegaan met een maatschappe-

lijke instelling en daarmee een laag rendement. Zo is er bij veel geslaagde herbestemmingen door één of 

meerdere partijen een financieel gat gedicht.

Valkuil: Als alle betrokken partijen vinden dat een ander verantwoordelijk is voor het financiële gat dan 

wordt de herbestemming zelden een succes. Direct hieraan gerelateerd ligt een rechtvaardige aankoop-

prijs. 

Aankoopbedragen liggen soms opvallend laag zoals bij de Groate Kerk, maar ook bij De Duif en Oranje-

kerk. Bij de Chassékerk en in mindere mate bij de Daniëlskerk zijn de verwervingskosten opvallend hoog. 

Bij de Chassékerk kan dit verklaard worden doordat een zuivere waardebepaling heeft plaatsgevonden, 

vóór een monumentenaanwijzing en op basis van planvorming (nieuwbouw) binnen het vigerend 

bestemmingsplan. Bij de Daniëlskerk is de aankoop van de kerk alleen niet hoog, maar samen met het 

kerkterrein is de prijs hoog. Dit heeft direct te maken met de aanvullende woningbouw op het terrein in de 

vrije verkoopsector, die de verkoopsom positief heeft beïnvloed. 

6a. Een regioplan voor meerdere kerken werkt positief. 

Regiovorming brengt in veel gevallen een fusie van parochies of kerkgemeenten met zich mee. Gevolg is 

dat de kosten van minder kerken nu worden verdeeld over meer kerkleden. Bij verkoop van kerken kan 

de opbrengst gebruikt worden om de overgebleven kerk(en) te financieren. Sloop kan daarmee zeer 

gezond zijn ter financiering van behoud elders. 

Bij de geclusterde aanpak in Alkmaar zijn door het regioplan twee kerken behouden, één kerk herbestemd 

en één kerk gesloopt. In alle vier de gevallen is een positieve situatie het gevolg.

Valkuil: Een geclusterde aanpak van meerdere kerken in een regio is niet in alle gevallen duurzaam. Het 

ontbreken van een goed doordacht plan of tegenvallende opbrengsten kunnen parten spelen.

Bij de Stichting Alde Fryske Tsjerken is te zien dat het ontbreken van een goed onderliggend plan gevolgen 

kan hebben voor de andere kerken. De Groate Kerk is een onderdeel van een grotere portefeuille, maar de 

individuele herbestemming wordt als incident benaderd. Voor zover bekend is er geen overkoepelend 

exploitatieplan, waarbij de nieuwe functies op elkaar worden afgestemd. Door de lage opbrengst daalt de 

haalbaarheid voor de kerken die overblijven. De aanpak van deze stichting heeft er ongetwijfeld mee te 

maken dat zij geen commerciële functies wil en daarmee genoegen neemt met een financieel gat. Ook  

als de verkoop van een kerk te weinig oplevert door bijvoorbeeld een monumentenaanwijzing of belemme-

rend bestemmingsplan, kan de geclusterde aanpak - zoals die in Alkmaar wel heeft gewerkt - niet 

functioneren. 
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7a. Bij een gelijkluidend programma en gunstige voorwaarden kunnen de bouwkosten van transformatie 

gelijkwaardig zijn aan nieuwbouw.

De kosten van herontwikkeling kunnen gelijk zijn bij herbestemming en bij sloop/nieuwbouw. Een eerste 

voorwaarde daarvoor is dat het programma van functies gelijkluidend moet zijn aan nieuwbouw. Een 

tweede voorwaarde is dat de typologie van de oudbouw niet al te zeer conflicteert met de beoogde 

bestemming (zie ook succesfactor 4b). Dit wil nog niet zeggen dat herbestemming ook meer opbrengt 

voor de kerkeigenaar.

De berekeningen van de casestudie Pius X te Amsterdam Slotervaart laten een verschil in stichtingskosten 

zien tussen herbestemming en nieuwbouw van bijna e 1 miljoen. In beide gevallen is uitgegaan van de 

gerealiseerde aankoopsom. Herbestemming met hetzelfde programma is geraamd op e 3,5 miljoen 

tegenover bijna e 4,5 miljoen voor een nieuwbouw variant met dezelfde maatschappelijke/onderwijs 

functie van Brede School. Herbestemming zou daarbij dus zelfs goedkoper zijn dan sloop/nieuwbouw. De 

cijfers zijn echter gebaseerd op een quickscan en een raming van de kosten van sloop/nieuwbouw aan de 

hand van kengetallen. Op basis van deze voorzichtige getallen mag minimaal verondersteld worden dat 

de opbrengst voor de RK-kerk in beide opties gelijk zou kunnen zijn geweest. Verder betekenen de quick-

scan en raming nog niet dat een exploitabel plan is gepresenteerd. In de vergelijking is namelijk uitgegaan 

van een toegevoegd programma, omdat de oudbouw een groter volume biedt dan de Brede School nodig 

heeft. Er is naar een functiecombinatie gezocht, die niet aan de oorspronkelijke vraagstelling beantwoordt. 

De vraag is of deze extra functies verhuurbaar zijn volgens de berekende huurprijzen. Vervolgens is dit 

vertaald naar een gelijkluidend programma in nieuwbouw. Het aanvankelijke programma bij nieuwbouw 

(voorstel bestemmingsplan 2004) is echter onvergelijkbaar. 

Afbeelding 3.2 Bestemmingsplan 2004 Pius X locatie Amsterdam

Als alle betrok
ken partijen 
vinden dat 
een ander 
verantwoorde
lijk is voor het 
financiële gat 
dan wordt de 
herbestemming 
zelden een 
 succes.

Herontwikkeling Pius locatie met behoud toren tbv zorgen en woningen  november 2004
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Bij de Pius X te Alkmaar laten de berekeningen zien dat de verbouw tot hospice ca e 2 miljoen vergde en 

bij sloop/nieuwbouw e 2,8 miljoen zou hebben gekost. Dit is een verschil van ruim e 8 ton ten gunste 

van de transformatievariant. Voor de Pius X in Alkmaar is in het haalbaarheidsonderzoek berekend dat de 

kerk bij herbestemming minimaal e 650.000,-- oplevert, bij sloop/nieuwbouw met een deels maatschap-

pelijke functie slechts e 500.000,-- . Opvallend hierbij is dat de kerk bij herbestemming met een maat-

schappelijke functie juist meer oplevert dan sloop/nieuwbouw met een maatschappelijke functie. Dit zou 

de conclusie uit de eerste twee berekeningen voor de Amsterdamse en Alkmaarse Pius X bevestigen; de 

kosten voor herbestemming zijn lager dan voor sloop/nieuwbouw voor een maatschappelijke functie. Dit 

wil nog niet zeggen dat herbestemming de opbrengst heeft gemaximaliseerd. Het oorspronkelijke 

taxatierapport toont aan dat de vrije opbrengst veel hoger had kunnen zijn, indien de partijen elkaar niet 

hadden gevonden in een gemeenschappelijke doelstelling. Bij sloop/nieuwbouw met een commerciële/

woonfunctie zou maximaal e 1,8 miljoen zijn gefourneerd. 

Afbeelding 3.3 Taxatie Pius X locatie Alkmaar

3.2.2 Conclusies onderzoeksvraag a

Heeft de monumentenstatus invloed op de verwervingskosten? Zo ja, zijn er financiële gevolgen tussen de 

opties behoud en sloop/nieuwbouw?

In tegenstelling tot de waardetoename bij woonhuizen na een monumentenaanwijzing, wordt de 

vastgoedwaarde van een kerkzaal gereduceerd tot “wat de gek ervoor geeft”. Wordt de aanwijzing tijdens 

het traject toegekend, dan brengt dit aanzienlijke verliezen met zich mee. Berekeningen laten een 

prijsreductie zien van ca. 66%. De gemeente moet zich realiseren wat de consequenties zijn van een 

monumentenaanwijzing. 

Haalbaarheidsstudie* Pius X, Alkmaar  
  Verkoopopbrengst (marge)
Model 1 Behoud gebouw en functie  e    500.000   e   650.000 
  + anti-speculatiebeding    
Model 2 Behoud gebouw met functieverandering  e    650.000   e   750.000 
  sociaal culturele instelling/commerciële instelling    
Model 3 Sloop + 21 eengezinswoningen  e    700.000   e   775.000 
  koop, kavels 135 m2    
Model 4 Sloop + 14 eengezinswoningen + kavel voor nieuwe kerk  e    500.000   e   550.000 
  kavel voor nieuwe kerk 1350 m2    
Model 5 Appartementencomplex (59)  e   1.500.000   e  1.800.000 
  3 bouwlagen, app. 80 m2    
Model 6 Appartementencomplex (56) + kavel voor nieuwbouw kerk  e   1.400.000   e  1.700.000 
  3 bouwlagen, app. 80 m2    

* door V/D Leygraaf taxaties
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Dat de verwervingskosten van een monumentale kerk veel lager zijn dan van een niet-monumentale 

kerk, wil niet zeggen dat dit een herbestemming ook eerder haalbaar maakt. De monumentenstatus 

brengt namelijk nogal vaak beperkingen en dure oplossingen met zich mee wat betreft het casco. 

De kosten van herontwikkeling kunnen weliswaar lager liggen bij herbestemming dan bij sloop/

nieuwbouw. Een eerste voorwaarde daarvoor is dat het programma van functies gelijkluidend zou 

moeten zijn aan nieuwbouw. Met andere woorden: In de kerk zou een Brede School met annexen 

kunnen passen, maar zou je bij nieuwbouw ook deze annexen willen, of leent de situatie zich dan beter 

voor een andere nijpende functie in de wijk zoals zorg en zorgwoningen? Een tweede voorwaarde is dat 

de typologie van de oudbouw niet al te zeer conflicteert met de beoogde bestemming. Met andere 

woorden: De paviljoenstructuur van de kerk te Alkmaar bleek uitermate geschikt voor de gewenste 

functie van hospice, maar niet voor een grootschalige functie. Dit wil overigens nog niet zeggen dat 

herbestemming ook meer opbrengst genereert voor de oorspronkelijke eigenaar, deze kan meer belang 

hebben bij de vrijere programmakeuze die nieuwbouw toelaat.

Voor een objectieve waardebepaling is van belang dat voorafgaand aan de afstoting overleg plaats vindt 

met alle betrokken partijen. Een regionaal kerkenplan is hiervoor een ondersteunend instrument. Met de 

gemeente kan op basis daarvan vooraf een eventuele noodzakelijke wijziging in het bestemmingsplan 

vastgesteld worden, onafhankelijk van de optie behoud of nieuwbouw. Dit is immers een belangrijke 

economische parameter en essentieel voor het bereiken van consensus tussen partijen. Men kan de 

risico’s zo beter inschatten en financiële verantwoordelijkheden in overweging nemen. 

3.2.3 Bevindingen onderzoeksvraag b

In hoeverre zijn de gerealiseerde herbestemmingen duurzaam? Blijft de nieuwe functie een voortdurende 

bron van financiële zorg of is de economische zelfstandigheid op lange termijn verzekerd?

1b. De locatie speelt een grote rol. 

Hoe groter de stedelijkheid, hoe hoger de opbrengsten zullen zijn. Met name A1- of toplocaties hebben 

een grotere kans van slagen. 

Uitstekende resultaten worden behaald door de Stadsherstellen in Amsterdam (Oranjekerk in Oud-Zuid) 

en in Den Haag ( Julianakerk in de wijk Transvaal). Moeilijker wordt het wanneer het gebied minder 

dichtbevolkt is en het draagvlak voor voldoende huuropbrengsten (in Friesland) niet aanwezig lijkt. Het 

plattelandskerkje in Sint Jacobiparochie boekt negatieve resultaten. De instandhouding lijkt hiermee op de 

langere termijn niet gewaarborgd.

Valkuil: Uiteraard zijn er goede voorbeelden van herbestemde dorpskerken. Meestal is er dan sprake van 

commercieel hergebruik. Daarentegen is de combinatie van de ligging van een kerk in het buitengebied 

met een niet-commerciële functie zelden succesvol.

2b. Een goede functiekeuze is essentieel. Uitvoerig onderzoek naar mogelijke alternatieven, zoals 

benchmarking, is daarbij aan te raden. 

De juiste afweging tussen kosten, opbrengsten en een verantwoorde functiekeuze is doorslaggevend 

voor een succesvolle herbestemming. Er is consensus dat maatschappelijke functies (of kerkelijke 

nevenactiviteiten) de voorrang genieten, maar dit alleen kan financieel niet haalbaar blijken. Dan kan een 

maatschappelijke functie met commerciële inslag, of maatschappelijke functies met bijmenging van 
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commerciële functies, de beste strategie zijn voor exploitatieve haalbaarheid. Hiermee wordt tegelijker-

tijd draagvlak gecreëerd en een redelijke economische basis gelegd. Een puur commerciële functie is 

voor kerken meestal niet de beste optie. Er moet in ieder geval gezorgd worden voor multifunctioneel 

gebruik voor vaste huuropbrengsten, de zogeheten ‘kurk’ waarop het geheel drijft. Deze veelal commer-

ciële functie, zoals kantoorruimte, levert de financiële ruimte op om in een ander deel van het gebouw 

een maatschappelijke functie te realiseren. Een positieve bijdrage aan het rendement kan daarnaast 

ontstaan door niet alleen het kerkgebouw maar ook het omliggende terrein mee te nemen in de ontwik-

kelingsstrategie.

Kerkgebouwen met een maatschappelijke én een commerciële functie, zoals kantoorruimte (Oranjekerk 

en Julianakerk) halen beduidend meer rendement dan andere onderzochte functies. Een (deels) religieuze, 

sociale of maatschappelijke functie heeft daarentegen vaak de voorkeur vanuit morele en emotionele 

overwegingen, of kan een doelstelling zijn van een eigenaar. De Sacramentskerk in Gouda kent bijvoor-

beeld met een NAR van 2,7 % een laag rendement. Maar vanwege de maatschappelijke bijdrage in de 

wijk (gezondheidsvoorzieningen) neemt woningcorporatie Mozaïek Wonen, die veel woningen bezit in 

deze wijk, genoegen met een lager rendement. Culturele functies kunnen, mits professioneel aangepakt, en 

dankzij goede locatie-eigenschappen en een financiële ‘kurk’, eveneens haalbaar zijn. Stadsherstel boekt 

met diverse kerkgebouwen in Amsterdam met een culturele invulling prima financiële resultaten. Het is 

van groot belang om ruim te denken en alle alternatieven langs te gaan. In sommige gevallen verdient het 

aanbeveling te kiezen voor een tijdelijke functie om de mogelijkheden eerst verder te verkennen en een 

mogelijk latent aanwezige herbestemmingsoptie manifest te maken.

Valkuil: Er kan niet altijd verwacht worden dat er binnen een bepaalde tijdspanne tot een geschikte 

functiekeuze gekomen kan worden. De omstandigheden van dat moment kunnen ongunstig zijn. 

Krampachtig vasthouden en niet ruim denken kan dan fataal zijn. Het kan ook blijken dat er gewoon 

geen potentiële gebruiker is of dat er te veel concessies moet worden gedaan. Kies desnoods voor een 

meer geleidelijke ontwikkelingsstrategie, waarbij eerst de marktvraag wordt verkend en getriggerd met 

een tijdelijke inrichting en tijdelijke voorzieningen. 

Definitieve voorzieningen worden pas getroffen als er beter zicht is op het toekomstig gebruik. Investe-

ringen kunnen dan beter in relatie worden gebracht tot de te verwachten opbrengsten.

3b. De grootte van de ontwikkelende organisatie draagt bij aan een hogere kans van slagen.

Een grote organisatie kan zich een lange aanloopperiode veroorloven, dankzij de aanwezige vermogens-

buffers. Daarnaast zijn dit meestal organisaties met enige, of zelfs een rijke ervaring op het gebied van 

herbestemming. 

Van grote organisaties, zoals Stadsherstel Amsterdam of woningcorporatie Portaal en Ymere, zijn de 

resultaten over het algemeen beter dan bij een onervaren of kleinere partij. Daar staat tegenover dat 

kleinere partijen vaak een ongeëvenaard doorzettingsvermogen bezitten. Wellicht dat in voorkomende 

gevallen kleinere partijen een samenwerkingsverband kunnen aangaan met professionelere partijen. 

Valkuil: Zowel bij grote als kleine organisaties is het ontbreken van ervaring in marketing of een profes-

sionele organisatie voor verhuur en reclame cruciaal voor de kans van slagen.

4b. De aard van het gebouw moet zich lenen voor een transformatie. 

Niet elk kerkgebouw is geschikt voor elke nieuwe functie. De aard van het gebouw heeft invloed op de 

verhouding tussen het Bruto Vloeroppervlak (BVO) en Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO) en speelt 

daarbij een belangrijke rol in het rendement.
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Bij de meeste onderzochte kerken ligt de verhouding VVO-BVO boven de 0,8. Deze kerkruimten zijn goed 

benut door de nieuwe functie. Alleen De Duif en de Julianakerk hebben een verhouding van rond de 0,6. 

Hoewel de opbrengst hierdoor lager is (maar nog altijd een goed rendement), is het grote voordeel dat de 

kerk ruimtelijk gezien beter te ervaren blijft.

Valkuil: De grootste attractie, de kerk zelf, wordt niet volledig benut.

Bij de Groate Kerk is de kerk zoveel mogelijk intact gehouden en is een nieuw bijgebouw gerealiseerd om 

de bedienende functies in onder te brengen. Nu blijkt echter dat het bijgebouw met meer regelmaat kan 

worden verhuurd dan de kerkruimte zelf, maar dat dit niet voldoende oplevert. 

 

5b. Goede inschatting van de onderhoudskosten maakt het gehele herbestemmingsplan duurzamer.  

Met een Vereniging van Eigenaren wordt dit bevorderd. 

Bij een eventuele herbestemming is het belangrijk onderhoudskosten mee te nemen in de haalbaar-

heidsfase. Een kerk is een onderhoudsgevoelig en duur gebouw. Om de duurzaamheid van de transfor-

matie te verlengen is het zaak vanaf het begin rekening te houden met deze hoge kosten. Daarbij is het 

verstandig om in geval van meerdere partijen het eigendom juridisch te scheiden en het onderhoud 

onder te brengen in een Vereniging Van Eigenaren. De verantwoordelijkheid voor het gebouw wordt 

daarmee tot in lengte van dagen gegarandeerd. Het opstellen van een onderhoudsplan is immers 

verplicht in het kader van diverse subsidieregelingen. Tevens geeft een onderhoudsplan inzicht in de 

potenties en de onderhoudsproblemen van de kerk. Die kennis draagt sterk bij aan de duurzaamheid 

van de herbestemming.

De opbrengsten van de verkochte kerken in Alkmaar zijn gebruikt om de ombouw en het toekomstig 

onderhoud van de H. Joseph te financieren. Hiermee is een monumentaal en gezichtsbepalend kerkge-

bouw behouden, terwijl het voor kerkgenootschappen in economische zin eigenlijk verstandiger is om 

onderhoudintensieve en grote kerken af te stoten en te blijven kerken in de kleinere, onderhoudsarme 

kerken. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is deze casus daarom een succes. 

Voor zover bekend is er alleen bij de Oranjekerk sprake van een Vereniging van Eigenaren. In de andere 

gevallen is er maar één eigenaar.

Valkuil: Uit de financiële overzichten komt het beeld naar voren dat de onderhoudskosten door de 

informatieverstrekkende partij soms te laag wordt ingeschat. Volgens de financiële beoordelings-

commissieleden moet ca. 15% van de huuropbrengsten gereserveerd worden voor het onderhoud van 

het gebouw. Te lage reserveringen leveren serieuze problemen op voor de duurzaamheid van de 

transformatie.

Voor vier van de geselecteerde kerken (De Duif, Julianakerk, Chassékerk en Sacramentskerk) liggen de 

reserveringen tussen de 4 en 13%. Dit lijkt aan de lage kant te zijn, maar voor bijvoorbeeld De Duif is wel 

een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, die in de pas loopt met de werkelijke uitgaven. Daar waar geen 

sprake is van huuropbrengsten zoals bij de H. Joseph is het percentage 0, terwijl er wel geld gereserveerd is. 

De Groate Kerk schiet juist de andere kant uit. Met een percentage van 441% is direct duidelijk dat de 

onderhoudskosten danig uit de pas lopen met de huuropbrengsten. Anders gezegd, de inkomsten dekken 

slechts een kwart van de lasten.
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6b. Een goede inschatting van de onderhoudskosten en exploitatielasten in verhouding tot de 

 huuropbrengsten zijn essentieel voor de exploitatie. 

Het netto aanvangsrendement (NAR) geeft een indicatie van de duurzaamheid van een herbestemming. 

Een goede inschatting van de onderhoudskosten en exploitatielasten in verhouding tot de huur-

opbrengsten zijn hierbij relevant. Uiteraard moeten de kosten zo laag mogelijk zijn en zijn hoge 

opbrengsten doorslaggevend. Voor een gezonde financiële situatie moet het NAR boven de 5% liggen. 

Met het criterium van 5% geldt voor de geselecteerde kerken dat er 4 gezonde situaties zijn en 7 

ongezond: 

Afbeelding 3.4 Overzicht gezonde en ongezonde herbestemmingen

Gezonde herbestemmingen (NAR > 5%)
 

G1.  Julianakerk, Den Haag Kantoor- en cultuurruimten 8,4%

G2.  Oranjekerk, Amsterdam Kerkelijk gebruik + verhuur + kantoorruimten 6,5%

G3.  Pius X, Alkmaar Hospice + liturgisch steunpunt 6,0%

G4.  Chassékerk (met investering  Begeleid wonen, maatschappelijke 

onrendabele top), Amsterdam  voorzieningen + gymzaal 5,8%

 

   

Ongezonde herbestemmingen (NAR < 5%)
 

O1.  H. Joseph (met verkoopopbrengsten),  Parochieel centrum + kerkelijk gebruik 4,0%

       Alkmaar

O2.  Daniëlskerk (met verkoopopbrengsten),  Woningen + kinderdagverblijf + koopwoningen 3,9%

       Nijmegen

O3.  De Duif, Amsterdam Multifunctionele verhuur  3,7%

O4.  Daniëlskerk, Nijmegen Woningen + kinderdagverblijf 3,2%

O5.  OLVOO, Arnhem Woningen 3,0%

O6.  Chassékerk (zonder investering  Begeleid wonen, maatschappelijke voorzieningen

        onrendabele top), Amsterdam  + gymzaal 2,9%

O7.  Sacramentskerk, Gouda Gezondheidscentrum + gebedsruimte 2,7%

O8.  Daniëlskerk (zonder  Woningen + kinderdagverblijf + koopwoningen 2,0% 

verkoopopbrengsten), Nijmegen

O9.  H. Joseph (zonder verkoop- Parochieel centrum + kerkelijk gebruik -0,2%

       opbrengsten), Alkmaar

O10. Groate Kerk, St. Jacobiparochie Verhuur + cultureel centrum -2,8%



Zonder de verkoopopbrengsten van de pastorie zou, volgens de gehanteerde methodiek, het gebruik van de 

H. Joseph in Alkmaar niet duurzaam zijn met een NAR van -0,2% (O8). Worden de verkoopkosten 

echter wel meegerekend - wat terecht is, omdat de herbestemming is gebaseerd op de fusie van de 

parochies waardoor andere kerkgebouwen konden worden verkocht - dan wordt er op de schaal van 

duurzaamheid hoger gescoord met een NAR van 4,0% (O1). Dit is nog altijd te weinig. Daarentegen is 

het zo dat als de verkoopopbrengsten van de twee kerken uit het overkoepelende kerkenplan worden 

meegenomen, de onderhoudsreserve 50 jaar voorruit kan. Er is uit dat oogpunt sprake van een gezonde 

en duurzame situatie. 

Ondanks de verkoop van koopwoningen op het kerkterrein weet de Daniëlskerk in Nijmegen geen  goed 

rendement te behalen (O2). Maar zonder de koopwoningen zou de NAR op 2,0% blijven steken (O8). 

Opvallend is dat als de stichtingskosten en verkoopopbrengsten van de koopwoningen buiten beschouwing 

worden gelaten en alleen de kerk met het kinderdagverblijf en de zorgwoningen worden geanalyseerd er 

met een NAR van 3,2% (O4) weliswaar geen duurzame situatie is, maar dat dit nog niet eens dramatisch 

is voor een maatschappelijke functie, zeker in vergelijking met de NAR inclusief verkoop van de woningen.

De Duif in Amsterdam (O1) kent een lange aanloopperiode voor de verhuur. Het aantal vaste huurders is 

niet groot en het pand draait bijna volledig op incidentele huur. De berekende NAR is een gemiddelde van 

2006-2007. Het aantal incidentele verhuringen (evenementen) neemt echter elk jaar toe. Zolang dit een 

stijgende lijn blijft, zal er op den duur een duurzame situatie kunnen ontstaan.

De huuropbrengsten per woning in de OLV Onbevlekt Ontvangen in Arnhem (O5) lijken ondanks de vrije 

sector vrij laag te liggen. De exacte informatie over de huren is echter niet vrij gegeven dus wellicht zijn 

deze waarden gunstiger, waarmee het netto aanvangsrendement omhoog gaat en daarmee de duurzaam-

heid van de herbestemming.

Het is duidelijk dat bij de Chassékerk in Amsterdam (O6) de investering van Ymere van  2,8 miljoen om 

de onrendabele top te dekken noodzakelijk is. Zonder dit bedrag is de herbestemming ongezond (O2) met 

een NAR van 2,9%. Zodra de Chassékerk in Amsterdam (O6) herbestemd is, is naar alle waarschijnlijk-

heid wel een situatie gerealiseerd die duurzaam is (G4), hoewel de kosten die nu in de langlopende 

planfase worden gemaakt, dit resultaat zullen drukken. Wellicht dat met een tijdelijke functie de kosten 

tijdens de planfase nog kunnen worden beperkt. 

Het gezondheidscentrum in de Sacramentskerk in Gouda (O7) wordt gezien als een ‘ongezonde’ 

herbestemming. De eigenaar heeft echter aangegeven dat hij genoegen neemt met een laag rendement 

ten gunste van een maatschappelijke herbestemming. Mozaïek Wonen kan dit met zijn gebouwenvoor-

raad compenseren. Hoewel het een ongezonde situatie is, is dit een weloverwogen keuze.

Het voorbeeld van de Groate Kerk in St. Jacobiparochie (O10) laat zien dat de eenvoudige oplossing op 

termijn niet de meeste duurzame oplossing hoeft te zijn. De damclub zit in de aanbouw en niet in de kerk. 

De exploitatie van de kerk is negatief, de huuropbrengsten zijn minimaal. Hier zijn twee conclusies aan 

verbonden: Als je activiteiten aan je kunt binden, maar daar relatief een te grote investering of te veel 

concessies aan de ruimtelijke kwaliteit voor moet doen, pakt dat op termijn niet goed uit. 

Uit de tabel met gezonde en ongezonde netto aanvangsrendementen is af te leiden dat bij herbestem-

mingen kantoren altijd goed renderen. Mits er natuurlijk vraag is naar kantoren. Zo wordt de H. 

Annakerk te Breda geplaagd door langdurige leegstand. Voor woningbouw geldt dit ook mits de huren 
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voldoende hoog zijn. Maatschappelijke functies doen het in het ene geval wel goed maar in het andere 

geval niet. Het is met name een professionele benadering die culturele functies kansrijker maakt. 

Daarnaast kunnen de onderhoudslasten het financiële beeld frustreren.

Een relatief nieuwe herbestemmingsvorm is de combinatie van een religieuze functie met maatschappe-

lijke functies. De groslijst bevestigt dit; er zijn 7 kerken herbestemd voor religieus + meervoudig gebruik2 

in de eerste 25 jaar (1970-1995) en 12 kerken in de 13 jaar erna (1995-2008). Van de nader onderzochte 

kerken zijn de Oranjekerk in Amsterdam en de H. Joseph in Alkmaar hier voorbeelden van.3 De Pius X in 

Alkmaar en de Sacramentskerk in Gouda bezitten elk nog een kerkelijke ruimte van zeer beperkte 

afmetingen en worden daarom tot de categorie van alleen maatschappelijke functies gerekend. De 

combinatie van kerkelijk en maatschappelijk gebruik biedt perspectieven voor situaties waarin de 

onderhoudskosten gedekt worden ofwel met eigen vermogen door verkoop van andere kerken of wel 

door (maatschappelijke) subsidiestromen. De beste garantie voor een duurzame exploitatie van een 

maatschappelijke functie is echter de combinatie met een commerciële functie.

In dit opzicht zijn de uitslagen wat betreft maatschappelijke functies positiever dan ten tijde van het 

onderzoek van Tessel Pollmann uit 1995. In haar onderzoek was één van de conclusies dat in sommige 

gevallen de kerk zich goed leent voor compartimentering, maar in andere gevallen is het resultaat niet 

erg indrukwekkend. Toch wordt er veel van de combinatie kerk en multifunctioneel centrum verwacht. 

Dit is ruim 10 jaar later inderdaad het geval. Wellicht is deze positieve tendens te danken aan ‘herge-

bruik’ van de ervaringskennis die in eerdere herbestemmingen is opgedaan. 

3.2.4 Conclusies onderzoeksvraag b

In hoeverre zijn de gerealiseerde herbestemmingen duurzaam? Blijft de nieuwe functie een voortdurende 

bron van financiële zorg of is de economische zelfstandigheid op lange termijn verzekerd?

Herbestemmingen tot kantoren renderen vrijwel altijd. Voor woningbouw geldt dit ook mits de huren/

verkoopprijzen voldoende hoog zijn. Maatschappelijke functies doen het in het ene geval wel goed maar 

in het andere geval niet. Bepalend hierbij zijn de keuze van de functie, het proces rond herbestemmen 

en creatieve oplossingen. Een goed onderzoek naar de verschillende opties in relatie tot de bouwmassa 

is essentieel. Het omslagpunt wordt bereikt bij een goede locatie en een professionele benadering met 

een gedegen opzet, maar vooral bij een goede dekking van de toekomstige onderhoudslasten uit 

bijvoorbeeld de zekerheid van een Vereniging van Eigenaren, nieuw eigen vermogen of het vinden van 

alternatieve geldbronnen, zoals giften, fondsen en subsidies. 

Over het algemeen zijn structurele bijdragen van derden doorslaggevend voor een gezonde exploitatie 

op termijn, daarmee bevestigt dit onderzoek de conclusies van Tessel Pollmann (1995) “Giften en 

subsidies van buitenaf zijn vaak noodzakelijk of er zullen in de toekomst nieuwe specifieke regelingen 

getroffen moeten worden.” Op financieel gebied is er dus eigenlijk niet veel veranderd sinds 1995.

2 De kerkruimte wordt naast de eredienst gebruikt voor andere functies. De kerk kan daarbij in zijn volledige omvang gebruikt worden 
voor kerkdiensten maar ook voor nevenactiviteiten, zoals concerten, tentoonstellingen etc. In andere gevallen is de kerkruimte opge-
deeld, waarbij een deel kerk is gebleven en een ander deel (een) andere functie(s) huisvest. Voorbeelden hiervan zijn de Wilhelmina-
kerk in Dordrecht of de Oranjekerk in Amsterdam.

3 Religieus wil hier zeggen officieel verbonden aan een kerk. In De Duif is er iedere zondag een dienst, al jaren, maar deze dienst van 
de ‘basisgemeente’ is niet gekoppeld aan een kerk zoals de PKN of RK-kerk.



3.2.5 Bevindingen onderzoeksvraag c 

Wat is de variatie in economische haalbaarheid en duurzaamheid als het gaat om een commerciële  

of om een maatschappelijke herbestemming?

1c. Er zijn verbanden te trekken tussen huurniveau en locatie.

Bij lage huren op aantrekkelijke locaties kunnen de opbrengsten te laag worden, zodat een duurzame 

herbestemming minder goed haalbaar blijkt. Is de locatie echter minder aantrekkelijk, dan kunnen juist 

lage huurprijzen voor de noodzakelijke impuls zorgen in de exploitatie. Hier zal een goede afweging in 

moeten worden gemaakt. Er is immers ook in het laatste geval een ondergrens.

De huuropbrengsten voor de ruimten per m2 VVO (per 2008) zijn voor alle succesvolle Amsterdamse 

kerken hoog en marktconform (> e 125,--/ m2 VVO). Dit is mogelijk vanwege de betreffende functie 

op de gewilde locaties. De huuropbrengst bij De Duif is aanzienlijk met e 455,--/m2 VVO, maar is 

blijkbaar goed mogelijk op dit soort A1-locaties. Het hospice in de Pius X zit met e 156,-- /m2 VVO 

relatief hoog voor een wijk in Alkmaar, maar de rustige omgeving draagt juist bij aan de levensbe-

schouwelijke functie. De geïndexeerde huuropbrengsten per m2 VVO liggen bij de Julianakerk in de 

aanzienlijk minder populaire Haagse wijk Transvaal (e 93,--) lager evenals bij de Daniëlskerk, OLVOO 

en de Sacramentskerk in het minder stedelijke Nijmegen, Arnhem en Gouda (e 100,-- respectievelijk  

e 96,-- en e 80,--/ m2 VVO). De rendementen liggen bij deze drie geselecteerde kerken lager, maar de 

rendementen van rond de 3,0% zijn voor een maatschappelijke functie nog redelijk te noemen. De 

huuropbrengst van slechts e 13,-- / m2 VVO bij de Groate Kerk in Friesland laat zien dat daarmee de 

haalbaarheid behoorlijk beperkt wordt. Hierbij moet worden vermeld dat deze kerk incidenteel wordt 

verhuurd aan lokale verenigingen. Derhalve dient er veel meer gebruik van worden gemaakt om in de 

onderhoudsbehoefte te kunnen voorzien.

Valkuil: Een te lage huur berekenen om de ruimte maar te kunnen verhuren is geen duurzame oplos-

sing. Er is een ondergrens aan de (commerciële) huurprijs. Bij een te lage huur moet er geconcludeerd 

worden dat de herbestemming niet haalbaar is en moet er gezocht worden naar een andere ontwikke-

lingsstrategie.

2c. De toekenning van grote financiële bijdragen of subsidies (vanuit de gemeente/ stad/ maatschappij) 

is vaak doorslaggevend. 

Als essentiële factoren niet zo gunstig zijn, zoals de locatie, de functie of het transformatieproces, zijn 

structurele éénmalige of reguliere bijdragen van buitenaf vaak maatgevend. De bijdrage kan ook 

verborgen zijn in lage verwervingskosten.

Tussen de onderzochte herbestemmingen zit een groot verschil in toegekende bijdragen of subsidies. Deze 

zijn van grote invloed op de haalbaarheid van het project. De twee best renderende kerken hebben veel 

subsidies ontvangen. De Julianakerk maar liefst 54% op het totaal van de stichtingskosten en de Oranje-

kerk 31%. Het merendeel heeft kunnen rekenen op bijna een kwart van de stichtingskosten aan bijdragen. 

Toch zijn er ook kerken met zeer weinig bijdragen (Chassékerk 11%) of helemaal geen subsidies (Pius X) 

die prima resultaten halen. Terwijl er ook kerken zijn met veel subsidie, die het niet halen. De Groate Kerk 

heeft bijvoorbeeld 42% van de stichtingskosten in bijdragen van derden ontvangen.

Valkuil: In sommige herbestemmingen worden erg veel publieke gelden gestoken in verhouding met de 

stichtingskosten. Het lijkt erop dat in sommige casussen de onrendabele top wordt gedekt met publieke 

middelen, terwijl dit niet in balans lijkt met het publieke belang.
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De Oranjekerk in Amsterdam en Julianakerk in Den Haag zijn hier voorbeelden van. Bij de Oranjekerk 

zou de herbestemming ook zonder gemeenschapsgeld haalbaar zijn, als genoegen wordt genomen met 

een maatschappelijk Netto Aanvangsrendement van 3,6%. Bij de Julianakerk in Den Haag zijn ook veel 

publieke middelen bijgedragen door de gemeente. Ten eerste door mee te betalen aan de restauratie en 

verbouwing, maar ook door het kerkgebouw voor e 1,00 over te dragen aan Stadsherstel Den Haag. 

Gebleken is dat met de commerciële ruimtes deze organisatie een rendement van 8,4% haalt. Zouden 

beide overheidsbijdragen niet zijn gegeven, dan zou het rendement tot 2,8% dalen. Men zou zich dan ook 

af kunnen vragen of bij dit project wel zorgvuldig genoeg is omgegaan met publiek geld. Voor de Juliana-

kerk geldt dat deze herontwikkeling een belangrijke katalysator is geweest in de verbetering van de 

omliggende wijk. De stad Den Haag heeft hier dus veel belang aan gehecht en mede de herbestemming 

mogelijk gemaakt.

3c. Een maatschappelijke functie levert een grondwaarde op van slechts een derde tot een kwart van de 

grondwaarde bij een commerciële functie als woningen.

Voor sloop/nieuwbouw wordt over het algemeen de residuele restwaarde berekend op basis van de 

toekomstige plannen. Bij de Pius X in Amsterdam is naar voren gekomen dat de verkoop is gebaseerd op 

een meer commercieel programma van Zorg en Wonen, waarbij de opbrengst veel hoger lag dan bij de 

meer maatschappelijke functie van de Brede School zoals later de insteek werd. Wordt de grondquote4 

puur op kosten en opbrengsten berekend voor de Brede School en vergeleken met woningbouw op 

gesloopte kerklocaties dan is een aanzienlijk verschil te zien (zie afbeelding 3.5). Een maatschappelijke 

functie levert een grondwaarde op van slechts een derde tot een kwart van de grondwaarde bij een 

commerciële functie als woningen. Met meer sloop/nieuwbouw-cases zou dit percentage in betrouw-

baarheid toe nemen. Bij deze constatering moet men zich er van bewust zijn dat met deze berekeningen 

geen eigen vermogen, subsidies of bijdragen van derden zijn meegenomen. Deze zijn vaak essentieel 

voor het slagen van een maatschappelijke functie.

4 De grondquote is het aandeel van de grond in de VON-prijs van een pand. (De VON-prijs is de verkoopprijs van een compleet pand, 
exclusief eventueel meerwerk.)

Over het 
algemeen zijn 
structurele 
bijdragen van 
derden door
slaggevend voor 
een gezonde 
exploitatie op 
termijn.

 Gesloopt   Gesloopt   Gesloopt  
 Amsterdam   Dordrecht   Den Haag  
 Pius X   OLVOO   OLVAB  
 Brede School  Woningen  Woningen    
  
         
  Aantal                      1                   32                   18 
  Grootte (m2 BVO)              2.200                 100                 100 
  Kosten per m2 BVO  €          1.350    €         1.300    €         1.000  
  Verkoopprijs VON  €   4.719.600    €     180.000    €     150.000  
  Totale opbrengsten   €   4.719.600    €  5.760.000    €  2.700.000  
         
  Kosten school/woningen  €   2.970.000    €  4.160.000    €  1.800.000  
  Aankoop grond  €   1.400.000    €     408.402    €     453.780  
  Sloopkosten  €      125.000  +  €       30.000   +   €       30.000  +
  Totale kosten  €   4.495.000    €  4.598.402    €  2.283.780  
         
  Totale opbrengsten   €   4.719.600    €  5.760.000    €  2.700.000  
  Totale kosten  €   4.495.000  -  €  4.598.402   -   €  2.283.780  -
  Ontwikkelwinst  €      224.600    €  1.161.598    €     416.220  
         
           Ontwikkelwinst per stuk  €      224.600    €      36.300    €       23.123  

  Grondquote 5%  20%  15% 
  (winst uitgedrukt als percentage van de totale opbrengst)

Afbeelding 3.5 Grondwaarde maatschappelijke en commerciële sloop/nieuwbouw



3.2.6. Conclusies onderzoeksvraag c 

Wat is de variatie in economische haalbaarheid en duurzaamheid als het gaat om een commerciële  

of om een maatschappelijke herbestemming?

Een goede huuropbrengst, die in verhouding staat met de locatie, bepaalt in grote mate de zelfredzaam-

heid van de transformatie. Toch zijn over het algemeen structurele bijdragen van derden doorslaggevend 

voor een gezonde exploitatie op termijn. Een maatschappelijke functie levert een grondwaarde op van 

slechts een derde tot een kwart van de grondwaarde bij een commerciële functie als woningen. Indien 

aanzienlijke publieke bijdragen worden gefourneerd, of lage verwervingskosten worden bedongen om 

een kerkgebouw in stand te houden, dient goed overwogen en gescheiden te worden of dit proportioneel 

ten goede komt aan de instandhouding van het gebouw, aan andere maatschappelijke belangen of aan 

commerciële doeleinden.

3.3 Verantwoording en aanpak
Van meet af aan was duidelijk dat het niet haalbaar zou zijn om van alle kerken op de groslijst de 

financiële aspecten te onderzoeken. Kerken en projectontwikkelaars geven niet graag hun gegevens prijs 

en de wijze van documenteren is zeer uiteenlopend. Uit de groslijst is daarom een selectie gemaakt op 

basis van een combinatie van beschikbaarheid van financiële gegevens, nieuwe functie en geografische 

spreiding. Er is getracht hier een evenwichtige doorsnede van te maken; echter, de openheid met 

betrekking tot de financiële gegevens vormde hierbij een obstakel. Hierdoor is de uiteindelijke selectie 

minder evenwichtig dan was gewenst. 

Uiteindelijk is voor 13 kerkgebouwen in het onderzoek nader ingezoomd op de economische aspecten. 

Onderzocht zijn de stichtingskosten (totale investeringen) en de huuropbrengsten, maar ook de 

exploitatie- en onderhoudskosten. De cases zijn onderverdeeld in verschillende functiegroepen; religieus 

+ meervoudig, multifunctioneel, maatschappelijke functies en wonen. Drie kerken zijn gesloopt. 

Vervolgens zijn percentages en verhoudingen berekend om de herbestemmingen onderling te kunnen 

vergelijken. In overzicht 3.1 zijn de geselecteerde kerken naast elkaar weergegeven. In de casebeschrijvin-

gen in hoofdstuk 6 is bij iedere casus specifiek de economische waarde beschreven en een overzicht 

opgenomen.

Voor drie cases waarin het kerkgebouw is gesloopt en nieuwbouw is gepleegd, is gekeken naar de 

residuele waarde van het ingebrachte vastgoed in het gerealiseerde project5. Ook is de vergelijking 

gemaakt tussen de stichtingskosten in het geval er wordt herbestemd én in het geval er wordt gesloopt. 

Op deze manier wordt inzicht verkregen in de financiële gevolgen van sloop/nieuwbouw ten opzichte 

van herbestemming.

De locaties waar de drie kerkgebouwen op stonden zijn verkocht en herontwikkeld door een derde partij. 

Door een vastgoedberekening te maken is inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen waren vanuit 

het oogpunt van de ontwikkelaar. Daarnaast is de verkoopprijs die de voormalige eigenaar heeft ontvan-

gen, vergeleken met de ontwikkelwinst die de ontwikkelaar heeft kunnen behalen. Heeft de kerkeigenaar 

hierbij een realistische prijs ontvangen of heeft de ontwikkelaar een gezonde deal gesloten?

5 Residuele waarde: de waarde van de grond wordt afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die daarop wordt 
gerealiseerd, waarbij de residuele waarde het verschil is tussen de VON-prijs en de bouwkosten, gehanteerd in de meest ruime zin, 
inclusief bijkomende kosten en BTW (De VON-prijs is de verkoopprijs van een compleet pand, exclusief eventueel meerwerk.)

Heeft de kerk
eigenaar hierbij 
een realistische 
prijs ontvangen 
of heeft de ont
wikkelaar een 
gezonde deal 
gesloten?
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3.4 Toelichting financiële parameters
Voor het onderzoek zijn de benodigde financiële gegevens via verschillende partijen verkregen. Voor 

ontbrekende parameters zijn aannames in de vorm van kengetallen gedaan met behulp van verschil-

lende specialisten uit de financiële beoordelingscommissie. Bij de casebeschrijvingen wordt uiteengezet 

welke partijen erbij betrokken waren. In de volgende alinea’s wordt uitgelegd hoe de verschillende 

financiële gegevens zijn verwerkt en wat voor soort conclusies getrokken kunnen worden. Eerst worden 

de verschillende kosten behandeld, daarna de inkomsten. Vervolgens wordt beschreven hoe de kosten 

en baten zich tot elkaar verhouden in de vorm van rendement.

3.4.1 Stichtingskosten

De totale investeringen, de stichtingskosten, zijn opgebouwd uit kale bouwkosten voor de herbestem-

ming en/of uitbreidingen en restauratie, inrichtingskosten en bijkomende kosten die met het bouw-

project gemoeid zijn. Ook de verwervingskosten behoren tot de stichtingskosten. Het gaat hierbij niet 

alleen om de gerealiseerde verwervingskosten, maar ook om de niet zichtbare verwervingskosten. Er is 

bijvoorbeeld sprake van verborgen verwervingskosten als het kerkgebouw eerder voor een commerciële 

prijs is verkocht en door de koper voor een symbolisch bedrag van 1 euro weer van de hand is gedaan. 

Verborgen verwervingskosten treden ook op als de aankoop van een kerk deel uitmaakt van een zogehe-

ten package deal6. Zoals gezegd, maken ook de restauratiekosten deel uit van de stichtingskosten. Voor 

het verkrijgen van subsidie voor de restauratie (bij rijksmonumenten) moeten de kosten voor de 

restauratie (declarabele kosten) ingediend worden bij het Nationaal Restauratie Fonds. Hierdoor kunnen 

de kosten voor de restauratie worden onderscheiden van de kosten die voor rekening komen van de 

inbouw en inrichting van de nieuwe functie.

Bij de projecten zijn alle stichtingskosten volgens de NEN-methode (NEN 2631)7 ingedeeld om de 

informatie eenduidig en overzichtelijk te kunnen presenteren. De financiële gegevens zijn namelijk door 

verschillende partijen aangeleverd. Om de aangeleverde gegevens in lijn met elkaar te brengen, zijn de 

verschillende posten ondergebracht volgens de indeling van de NEN. Op deze manier zijn de kosten en 

opbrengsten beter met elkaar te vergelijken. De projecten zijn verder op verschillende onderdelen met 

elkaar vergeleken. Deze indeling kan als volgt worden weergegeven:

Afbeelding 3.6 Stichtingskosten volgens NEN 2631

6 package deal: een overeenkomst tussen partijen waarin een aantal gerelateerde afspraken worden gecombineerd. Alle belangen 
worden daarmee afgekocht.

7 Nederlands Normalisatie Instituut - De NEN 2631 beschrijft de indeling van alle investeringskosten met betrekking tot een gebouw

 Grondkosten Bouwkosten Inrichting Bijkomende kosten
 -  Verwervingskosten - Bouwkundig nieuw - Bedrijfsinstallaties -  Voorbereiding
 -  Infrastructurele 
  voorzieningen - Restauratiekosten -  Losse inrichting -  Heffingen
 -  Bouwrijp maken - Werktuigbouwkundige 
    installaties -  Bouwkundige voorzieningen
      (tbv bedrijfsinstallaties)  -  Aanloopkosten
    -  Elektrotechnische    -  Financieringskosten
    installaties  
    -  Lift & transport   -  Onvoorzien
    -  Terrein   -  Juridische kosten
    -  Vaste inrichtingen   -  BTW
    -  Alg. uitvoeringskosten    



De onderdelen in voorgaand schema zijn in het overzicht als percentage van de stichtingskosten 

opgenomen. Bijvoorbeeld bij de Chassékerk is zo te zien dat de bijkomende kosten, als percentage, 

volledig uit de pas lopen met de andere projecten. Daarnaast is ook uitgerekend hoeveel de bouwkosten 

per m2 BVO zijn om de verschillende projecten met elkaar te kunnen vergelijken. Op deze manier kan 

gekeken worden of de herbestemming relatief veel of weinig geld heeft gekost. De netto stichtingskosten 

tot slot, zijn de stichtingskosten verminderd met de subsidies en bijdragen. Zo is te zien waar de 

uiteindelijke exploitatieberekening op is gebaseerd. Subsidies en bijdragen moeten in de netto stich-

tingskosten worden beschouwd als “verloren”. Academisch interessant zou de exploitatieberekening 

zijn zonder deze aftrek, blijft het dan een haalbaar project? 

3.4.2 Onderhouds en exploitatielasten

Kerkgebouwen vergen over het algemeen meer onderhoud dan kantoor- of woongebouwen, vanwege de 

specifieke bouwvorm en grote hoogtes. Deze onderhoudskosten zijn verwerkt in het netto aanvangs-

rendement van de herbestemde kerk. Hierbij is uitgegaan van een meerjaren onderhoudsplan of een 

gemiddelde van de gerealiseerde kosten van de afgelopen jaren. Bij sommige projecten is een inschat-

ting door middel van kengetallen gemaakt door de beoordelingscommissie. 

Voor een gebouw dient een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld te worden, welke meegenomen 

wordt in de exploitatieberekening.

3.4.3 Huuropbrengsten

Voor de huuropbrengsten is gerekend met de opbrengsten uit de huurcontracten die zijn opgegeven 

door de betreffende partijen. In sommige gevallen is er sprake van incidentele verhuur, waarbij ruimten 

in het kerkgebouw voor een korte tijd gehuurd kunnen worden. Bij De Duif in Amsterdam kan de kerk 

bijvoorbeeld een dagdeel tot enkele dagen gehuurd worden voor een evenement zoals een huwelijk, con-

cert, diner of bijvoorbeeld een beurs. In een dergelijk geval is er gerekend met een gemiddelde van de 

afgelopen jaren, omdat de huuropbrengsten per jaar sterk kunnen variëren. Zo rendeert De Duif na een 

aanvankelijk rustige exploitatie vanaf het vijfde jaar succesvol. Dit is bij de casebeschrijvingen verder 

uiteen gezet. 

3.4.4 Subsidies en bijdragen

Bijna alle herbestemmingprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door middel van subsidies of bijdragen 

uit andere fondsen. Subsidies zijn onder meer verstrekt voor de restauratie, maar ook voor de nieuw te 

realiseren functie. Dit is uiteraard zeer afhankelijk van de functie. Voor maatschappelijke functies wordt 

door de overheid over het algemeen financiële ondersteuning gegeven. De uiteenlopende subsidiemoge-

lijkheden zijn per project behandeld en verwerkt in de stichtingskosten (netto stichtingskosten).

Voor rijksmonumenten is voor de verschillende kerkgebouwen gebruik gemaakt van rijkssubsidies om de 

restauratie te bekostigen. Daarvoor dient een begroting te worden ingeleverd bij de Rijksdienst, die de 

zogenaamde subsidiabele kosten vaststelt. Volgens het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumen-

ten 1997 (Brrm 1997) konden de subsidiabele kosten voor 70% worden vergoed. Deze subsidiabele 

kosten hadden altijd betrekking op herstel van het casco en de structuur van het gebouw. Deze regeling 

is sinds 2006 buiten werking gesteld. Per 1 februari 2006 is men overgegaan op het Besluit rijkssubsidië-

ring instandhouding monumenten (Brim). Met betrekking tot de selectielijst is alleen bij De Duif gebruik 

gemaakt van deze regeling. Voor gemeentelijke monumenten zijn geen standaard regelingen, echter in 

een aantal gevallen kende de lokale overheid wel een subsidie toe. Overige bijdragen zijn gedaan door 

lokale stichtingen of instanties en fondsen die zich inzetten voor het behoud van cultureel erfgoed.
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3.4.5 BVO/VVO

Voor alle kerkgebouwen is aan de hand van bouwtekeningen het Bruto Vloeroppervlak (BVO) en het 

Verhuurbaar Vloeroppervlak (VVO) opgemeten. De tekeningen zijn handmatig opgemeten of er is 

gebruik gemaakt van aangeleverde informatie.

De kosten die aan een gebouw zijn gemaakt, zijn toegerekend aan het BVO. Het BVO wordt volgens de 

NEN 2748 8 als volgt gedefinieerd:

Bruto Vloeroppervlak - De oppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten, gemeten op vloerniveau 

langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep 

van ruimte omhullen.

Het VVO wordt gebruikt om de huuropbrengsten te berekenen. Het VVO wordt volgens de NEN 2748 

als volgt gedefinieerd:

Verhuurbaar Vloeroppervlak - De oppervlakte van een ruimte of een groep ruimten, gemeten op vloer-

niveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van binnen-

ruimten omhullen.

De verhouding tussen BVO/VVO geeft aan hoe efficiënt het gebouw verhuurd kan worden. Vanwege 

afwijkende gebouwvormen kan een gebouw lastig in te delen zijn, waardoor de huuropbrengsten in 

relatie tot de kosten laag zijn. Wanneer een gebouw helemaal volgebouwd wordt, is dit gunstig voor de 

verhouding BVO/VVO, en zullen de opbrengsten t.o.v. de kosten hoger zijn. 

 

3.4.6 Rendement

Om de behaalde financiële rendementen met elkaar te kunnen vergelijken, is voor de verschillende 

projecten het Bruto Aanvangsrendement (BAR) en het Netto Aanvangsrendement (NAR) bepaald. Het 

BAR wordt gedefinieerd als de huuropbrengst in het eerste jaar van de exploitatie, als percentage van de 

totale stichtingskosten. Om het NAR te bepalen wordt het BAR gecorrigeerd door de onderhouds- en 

exploitatielasten in de toekomst af te trekken van de exploitatie opbrengsten. Bij kerkgebouwen liggen 

deze hoger dan gemiddeld door de specifieke gebouwvormen. 

De te behalen rendementen hangen af van de locatie en de nieuwe functie, en dienen per project te 

worden beoordeeld. Zo kan een culturele functie op een toplocatie wel haalbaar zijn, terwijl diezelfde 

functie op een andere locatie niet rendeert. Ook hanteren verschillende partijen (ontwikkelaars, corpora-

ties) verschillende rendementen op basis waarvan beslissingen worden genomen. Corporaties kunnen 

goedkoper geld lenen, en hebben vanwege hun maatschappelijke doelstelling lagere rendementseisen. 

Daarnaast is het verschil tussen de positie van corporaties of institutionele beheerders enerzijds, en 

ontwikkelaars en particulieren anderzijds relevant. De eerste groep kan door de aanwezigheid van 

grotere vermogensbuffers op korte termijn genoegen nemen met grotere risico’s en lagere aanvangs-

rendementen. 

Voor maatschappelijke functies wordt veelal genoegen genomen met een BAR van 6%, terwijl commer-

ciële activiteiten (kantoren, woningen) een BAR van 8 tot 11% vereisen.

Zoals gezegd wordt het rendement beïnvloed door de hoogte van de onderhouds- en exploitatiekosten. 

Bij kerkgebouwen, zeker monumentale kerkgebouwen, dient men extra aandacht te besteden aan 

interieur en exterieur. Tevens moet rekening worden gehouden met periodieke restauratiekosten, waarbij 

met een tijdshorizon van 50 jaar moet worden gerekend. Deze hogere kosten belasten de exploitatie en 

moeten verwerkt worden in de meerjaren onderhoudsplanning. 

8  Nederlands Normalisatie Instituut - De NEN 2748 zorgt er voor dat, door de kosten eenduidig onder te verdelen en te registreren.



Om de haalbaarheid te beoordelen wordt het Netto Aanvangsrendement (NAR) als beoordelingscrite-

rium genomen. In het onderzoek is er van uitgegaan dat het NAR boven de 5% moet liggen voor een 

gezonde financiële situatie.

3.4.7 Historie

De financiële gegevens moeten eveneens in de historie vergeleken kunnen worden. Hiervoor is rekening 

gehouden met indexaties. De indexering is gedaan aan de hand van cijfers van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek9 (CBS). Prijsindexering wil zeggen dat de prijzen voor de bouwkosten worden aangepast 

aan het huidige niveau, waarbij in dit geval het jaar 2000 als uitgangspunt is genomen. Het gaat dus om 

de prijsstijging ten opzichte van het jaar 2000. Het CBS maakt onderscheid in ‘nieuwbouw’ en ‘overige 

bouw’. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van ‘overige bouw’, dit betreft uitbrei-

ding, herstel en verbouw van gebouwen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘marktsector’ 

en ‘budgetsector’. De reeks met prijsindexcijfers voor de budgetsector is berekend uit de productie van 

gebouwen voor de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, 

alsmede overige dienstverlening. De reeks met prijsindexcijfers voor de marktsector is berekend uit de 

productie van gebouwen voor de volgende bestemmingen: wonen, agrarische sector, industrie en 

bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening en 

wonen. Bij de verschillende cases is rekening gehouden met de nieuwe functies die in het kerkgebouw 

geplaatst zijn. De berekening van de nieuwe kostengegevens is als volgt gedaan:

 Geïndexeerde prijs = indexcijfer jaar 2000 x indexcijfer jaar 2008 / indexcijfer cases. 

3.4.8 BTW

Alle bedragen in het onderzoek zijn exclusief BTW. Of er geheel, gedeeltelijk of niet BTW-belast verhuurd 

wordt, is niet in het onderzoek meegenomen vanwege de complexiteit en onbekendheid ervan. Deze 

belaste verhuur heeft wel degelijk invloed op de huurprijzen en daarmee in enige mate op de haalbaar-

heid. Echter de uitwerking ervan is te specifiek en nauwelijks bekend bij de informatieverstrekkers. Verder 

zou er een BTW-regeling van kracht zijn in de aanloopperiode van herbestemmingen, waarbij nieuwe 

activiteiten aangetrokken kunnen worden van investeringskosten. Ook dit is niet meegenomen.

3.4.9 Financieringskosten

Hoe de projecten gefinancierd zijn, geven de investeerders niet graag vrij. Hoewel dit interessant is en 

van invloed is op de rendementen en ratio’s is dit in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit is te 

specifiek voor een verkennend onderzoek zoals deze deelstudie.

9  Prijsindexcijfers van de productie van gebouwen, prijspeil 2000.

85



86

3.5 Overzicht succesfactoren

Monumentenstatus en behoud versus sloop/nieuwbouw

1a. Een monumentenaanwijzing vertroebelt de economische marktwaarde van kerkgebouwen.

2a. Een monumentenaanwijzing tijdens het herbestemmingstraject is nadelig voor de verkoop van een 

kerk. 

3a. De kopende partij kan het best pas instappen als er helderheid is over de bestemming. 

4a. Goed overleg tussen de verschillende partijen stimuleert het proces en drukt de kosten. 

5a. Als alle partijen hun financiële verantwoordelijkheden nemen is de kans op slagen stukken groter.

6a. Een regioplan voor meerdere kerken werkt positief.

7a. Bij een gelijkluidend programma en gunstige voorwaarden kunnen de bouwkosten van transformatie 

gelijkwaardig zijn aan nieuwbouw.

Duurzaamheid

1b. De locatie speelt een grote rol. 

2b. Een goede functiekeuze is essentieel. Uitvoerig onderzoek naar mogelijke alternatieven, zoals 

benchmarking, is daarbij aan te raden. 

3b. De grootte van de ontwikkelende organisatie draagt bij aan een hogere kans van slagen.

4b. De aard van het gebouw moet zich lenen voor een transformatie. 

5b. Goede inschatting van de onderhoudskosten maakt het gehele herbestemmingsplan duurzamer. 

Met een Vereniging van Eigenaren wordt dit bevorderd.

6b. Een goede inschatting van de onderhoudskosten en exploitatielasten in verhouding tot de 

 huuropbrengsten zijn essentieel voor de exploitatie. 

Commerciële of maatschappelijke herbestemming

1c. Er zijn verbanden te trekken tussen huurniveau en locatie.

2c. De toekenning van een grote financiële bijdragen of subsidies (vanuit de gemeente/stad/  

maatschappij) is vaak doorslaggevend. 

3c. Een maatschappelijke functie levert een grondwaarde op van slechts een derde tot een kwart  

van de grondwaarde bij een commerciële functie als woningen.



Monumentale factoren4
4.1 Onderzoeksdoel
Uit de groslijst blijkt dat ongeveer een derde van de herbestemde kerken een monumentenstatus heeft.� 

Een groot deel van de kerken ontvangt deze status vóór de realisering van de herbestemming. De 

kerkelijke functie wordt op dat moment nog vervult.

Na de herbestemming ondergaan zowel het interieur als het exterieur vaak ingrijpende wijzigingen. In 

hoeverre doen deze ingrepen afbreuk aan de monumentale waarde van het gebouw? Of is de transfor

matie juist van toegevoegde waarde? Voor zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheid is het van 

belang om inzicht te krijgen in deze vraagstelling om in de toekomst een gedegen herbestemmings

beleid te kunnen formuleren. 

De specifiek religieuze en overige intrinsieke waarden, die een kerkgebouw bijzonder maken, blijven bij 

de aanwijzing tot monument vaak onderbelicht. Op welke gronden worden kerken aangewezen? 

Vertegenwoordigen deze aanwijzingsgronden in voldoende mate alle aspecten van de monumentale 

waarde? 

Besef van monumentaal erfgoed ontstaat zodra men het dreigt te verliezen. Zo komen kerken pas echt 

onder de aandacht zodra ze met sloop bedreigd worden. Op het moment dat er wordt besloten tot 

afstoten, staan er actiegroepen op om de kerk te behouden. Als het zo zou zijn dat aanwijzing tot 

gemeentelijk monument als pressiemiddel wordt gebruikt, zou dat een oneigenlijk gebruik van de 

monumentenstatus betekenen en wordt de objectiviteit van dit instrument ernstig aangetast. In het 

onderzoek is getracht dit mogelijke gedrag in kaart te brengen en eventuele oplossingen aan te dragen. 

Aan de hand van deze problematiek zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

• Doet herbestemming afbreuk aan de monumentale waarde?

• Welke criteria worden er voor de aanwijzing gebruikt?

• Wordt de monumentenstatus als pressiemiddel gebruikt?

4.2 Onderzoeksaanpak
Het onderzoek is in eerste instantie gebaseerd op de verzamelde gegevens in de groslijst. Vanwege de 

omvang van de groslijst en de specifieke opgave van dit onderzoek zijn vooral gegevens van Noord en 

ZuidHollandse herbestemde kerken verzameld en geanalyseerd. Informatie van kerken in de andere 

provincies is als aanvulling en ter verificatie gebruikt. Deze aanpak maakt een verdiepingslag mogelijk. 

De informatie is voor een groot deel afkomstig uit de database van de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Aangezien informatie over de rijksmonumenten goed 

gedocumenteerd en makkelijk digitaal beschikbaar is, vormen de gegevens over de rijksmonumenten 

het uitgangspunt. Ook de aanwijzingsmomenten, redengevende omschrijvingen en aanwijzingscriteria 

zijn over het algemeen afkomstig uit de database van de RACM. 

Informatie over de overige monumenten is gebaseerd op een enquête, die verstuurd is naar 660 

geadresseerden (met name gemeenten) en waarop �55 antwoorden zijn binnengekomen. Op de 

�  Uit de resultaten van de groslijst blijkt dat 35% van de herbestemde kerken in Noord en ZuidHolland een monumentenstatus heeft 
en 30% van de herbestemde kerken in heel Nederland [grafiek �6]. 
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websites van gemeenten is gezocht naar lijsten van gemeentelijke monumenten, en dan met name van 

kerken. Daarnaast is gebruik gemaakt van de MIPlijsten�. De aanwijzingscriteria die door de RACM zijn 

opgesteld, zoals opgenomen in bijlage 7, zijn ook op de redengevende omschrijvingen van de gemeente

lijke monumenten toegepast.3

De delen Noord en ZuidHolland van Monumenten in Nederland zijn doorgenomen.� Overigens wordt 

in Monumenten in Nederland de officiële monumentenstatus niet vermeld en worden ook monument

wáárdige gebouwen benoemd. Hierdoor is een lange lijst gevormd, die vervolgens via andere bronnen 

gecontroleerd is op een officiële status. 

Daar waar het objectieve oordeel overgaat in het subjectieve, zoals bij de vraag naar de mate van 

aantasting van het monument, is gebruik gemaakt van de expertise van de begeleidingscommissie en de 

beoordelingscommissie5. Om de hoeveelheid beoordelingen hanteerbaar te houden is hierbij uitsluitend 

de selectielijst met �3 geselecteerde kerken (zie bijlage �) voorgelegd. De kijk van onderzoekers op het 

herbestemmingsbeleid berust in hoge mate op de conclusies van de begeleidingscommissie en de 

beoordelingscommissie tijdens hun bijeenkomsten. 

Allereerst is de ingewonnen informatie gestructureerd. In clusters van bevindingen wordt achtereenvol

gens nagegaan in hoeverre herbestemmingen recht doen aan de monumentale waarden van kerkgebou

wen en welke waarden bij een herbestemming aanleiding zijn om ze te behouden. Dat is natuurlijk per 

kerk verschillend. Bij dit onderzoek worden de waarderingscriteria, die de RACM hanteert voor het 

aanwijzen van monumenten, getoetst aan hun mate van bruikbaarheid. Ten slotte komt de problematiek 

van het oneigenlijk gebruik van de aanwijzing tot (gemeentelijk) monument aan de orde.

4.3 Toelichting monumentale parameters
In de monumentenwereld worden diverse begrippen gehanteerd die eerst verduidelijkt moeten worden 

voordat ze in de formulering van de bevindingen kunnen worden gebruikt. Het gaat om begrippen als 

‘monumentale waarde’ van kerken en andere aanwijzingscriteria zoals die ook in de redengevende 

omschrijving staan vermeld.

4.3.1 Monumentale waarde

Het beantwoorden van de vraag in hoeverre herbestemmingen recht doen aan de monumentale 

waarden van kerkgebouwen, is complexer dan het op de eerste oogopslag lijkt, omdat de woorden 

‘monument’ en ‘monumentale waarden’ tezamen een etiket vormen dat vanuit een grote diversiteit aan 

motieven en opvattingen door meerdere actoren is opgebouwd. Laten we daarom eerst definiëren wat 

het begrip monument precies inhoudt.

Van Dale geeft de volgende betekenissen:

1. Groot gedenkteken.

2. Beschermd of te beschermen overblijfsel van vroegere cultuur, nijverheid of wetenschap.

� Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) is uitgevoerd in �987�99� door de RACM samen met de provincies en de vier grote 
steden. Op systematische wijze is de jongere (steden)bouwkunst in een landelijk dekkend overzicht vastgelegd in rapporten (per 
regio, per gemeente en per pand ) en in een digitale databank.

3 Vaak is het onduidelijk welke criteria gemeenten hanteren. Om de gegevens van de rijks en gemeentelijke monumenten aan elkaar te 
kunnen koppelen zijn de criteria van de RACM gebruikt.

� Stenvert, R. Monumenten in Nederland. Deel 10: Zuid-Holland. (2004) Deel 11: Noord-Holland. (2006).
5 Monumentale en architectonische beoordelingscommissie bestaande uit de heer A. Reinstra, M. Baauw, H. de Haan, L. Veldpaus en 

J. Rosbergen. Zie ook bijlage 8.
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In dit onderzoek staat de tweede betekenis centraal; een materiële uiting van een vroegere cultuur,  

of in dit geval van een religie. De monumentenwet van �988 verstaat onder monumenten het volgende 

(art. �):

1.  Alle voor tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, 

hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 

2.  Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1;

Daarnaast worden kerkelijke monumenten als speciale categorie toegelicht:

Onroerende monumenten welke eigendom zijn van een kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, 

een lichaam waarin kerkgenootschappen zijn verenigd, of van een ander genootschap op geestelijke grondslag 

en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de 

godsdienst of levensovertuiging.

Deze omschrijving is van belang omdat er voor de categorie kerken in de monumentenzorg afwijkende 

regels gelden. Allereerst moet er bij beslissingen door de RACM en gemeenten rekening gehouden 

worden met het gebruik van het gebouw voor de eredienst. Overleg met de eigenaar is vastgelegd in 

artikel �.�. van de Monumentenwet. Het moet mogelijk zijn voor het kerkgenootschap veranderingen in 

het interieur aan te brengen ten behoeve van de liturgie. Door de scheiding tussen kerk en staat is het 

bovendien gevoelig om ge en verboden aan de kerk op te leggen, omdat die zouden kunnen resulteren 

in financiële en liturgische bemoeienis welke de begrenzing zou vertroebelen.6 Daarnaast gelden er 

aparte subsidiebedragen voor de categorie kerken, waarbij het noodzakelijk is te weten of het feitelijk om 

een religieus bouwwerk gaat.

4.3.2  Waarderingscriteria

Is het mogelijk objectief te oordelen of een gebouw van algemeen belang is wegens de schoonheid, het 

nut voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde? Dat is moeilijk. Daarom zijn er voor dit doel 

algemene waarderingscriteria opgesteld. Bij de Monumentenwet in �96� bevatten deze criteria nog 

zaken als oudheidkundige en volkskundige waarde. Bij de nieuwe wet in �988 werden deze waarden 

vervangen door cultuurhistorische waarde. Een waarde die sindsdien algemeen wordt toegepast zoals 

ook blijkt uit de groslijst. In de jaren zestig was het nog niet mogelijk deze term te hanteren, toen dit nog 

met Johan Huizinga in verband werd gebracht en niet met de geschiedenis van de omgeving.7 

Op dit moment worden rijksmonumenten in grote lijnen getoetst op de cultuurhistorische waarden, 

architectuur en/of kunsthistorische waarden, stedenbouwkundige en/of ensemblewaarden, de gaafheid 

en/of herkenbaarheid en de zeldzaamheidswaarde. In het geval van provinciale en gemeentelijke 

monumenten kan dit sterk verschillen, omdat iedere provincie of gemeente haar eigen uitgangspunten 

en waarderingscriteria hanteert. Zo gaat de gemeente Amsterdam uit van de architectonische waarde, 

stedenbouwkundige waarde, cultuurhistorische waarde, zeldzaamheid, gaafheid of herkenbaarheid, 

waarbij meerdere criteria in meer of mindere mate van toepassing kunnen zijn op het gebouw. Dit komt 

ongeveer overeen met de criteria voor rijksmonumenten, maar toch zijn er nuanceverschillen. Een 

kleinere gemeente, zoals de gemeente Blaricum, hanteert slechts twee criteria:

�. Architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde 

bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode. 

�. De eventuele lokale historische waarde. Als er bijvoorbeeld belangrijke mensen hebben gewoond.8

6  Steensma, R. Opdat de ruimten meevieren, �98�: 35. 
7  Kuipers, Marieke. ‘Erkend als monument’ (in:) In dienst van het erfgoed, �997: �33.
8  www.blaricum.nl/GBL/GemPro.nsf
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De criteria waaraan een gemeentelijk monument moet voldoen kunnen dus per gemeente sterk 

verschillen. Bovendien is het over het algemeen onduidelijk welke criteria gemeenten feitelijk hanteren 

bij de aanwijzing van een monument. 

Vanuit het inzicht dat de gehanteerde waarderingscriteria verschillen per tijdspanne, maar ook per soort 

monument en overheidsinstelling, zal duidelijk zijn dat de onderzoekers behoefte hadden aan een 

consistent en bruikbaar toetsingsinstrument. De al aanwezige criteria van de RACM (bijlage 7)9 bleken 

voor rijks en gemeentelijke monumenten niet werkbaar en niet vergelijkbaar. Er is voor gekozen om op 

basis van de bestaande criteria een alternatieve lijst op te stellen. Deze waarderingscriteria zijn toege

past op de onderzochte herbestemde kerken. De lezer moet zich realiseren dat dit niet per sé de criteria 

zijn die zijn toegepast tijdens de selectie, maar die gekozen zijn ter wille van de overzichtelijkheid van 

het onderzoek en ter vergelijking van de kerken onderling.

4.3.3 Redengevende omschrijving

In de groslijst is onderzoek gedaan naar de aanwijzingscriteria van de rijksmonumenten in Noord en 

ZuidHolland. Gekeken is welke criteria het meest voorkomen op basis van de redengevende omschrij

ving (kolom Monumentale categorie). Een redengevende omschrijving bevat de wettelijke reden waarom 

de minister een gebouw ooit op de monumentenlijst heeft gezet. Normaal gesproken gaat het hier om 

rijksmonumenten maar ook bij gemeentelijke monumenten treffen we deze benaming steeds vaker aan. 

Redengevende omschrijvingen kunnen qua aard en samenstelling onderling zeer verschillend zijn, 

afhankelijk van de periode waarin ze zijn opgesteld en van de kennis die op dat moment beschikbaar 

was. Soms zijn ze erg kort en algemeen, andere beslaan meerdere pagina’s en geven een volledige 

beschrijving van het object en zijn context. Het is dus eerst en vooral een juridisch document in verband 

met het besluit tot aanwijzing. 

4.4 Bevindingen
Voor de monumentale kerkgebouwen in Noord en ZuidHolland, maar ook in de overige Nederlandse 

provincies, is onderzocht hoe wordt omgegaan met de monumentale waarden, wat de aanknopings

punten zijn voor herbestemming en of er in de praktijk bij aanwijzingen tot monument sprake is van 

willekeur. De onderzoeksvragen, die aan het begin van dit hoofdstuk zijn gesteld worden gaandeweg 

beantwoord bij het beschrijven van de bevindingen en de cijfermatige resultaten. 

4.4.1 Respect voor monumentale waarden

Uit de gegevens van de groslijst blijkt dat de gesloopte kerken in Noord en ZuidHolland over het 

algemeen geen monumentenstatus hebben (89; 9�%) [grafiek �7]. Een zeer klein deel is gemeentelijk 

monument (�; �%) en het laatste deel is onbekend (7; 7%). Rijksmonumenten zijn niet gesloopt.  

Een gemeentelijke monumentenstatus geeft dus geen garantie voor behoud maar wel ruime zekerheid.

Wordt er naar de herbestemde kerken gekeken dan worden rijksmonumentale kerken met name 

herbestemd voor de functiegroepen religieus + meervoudig gebruik, voor onderwijs, cultuur en weten

schap en voor multifunctioneel gebruik.  Voor gemeentelijke monumenten is er geen duidelijke conclu

sie te trekken wat betreft functiekeuze. Daarvoor is het aantal te klein en verspreid. Voor alle andere 

functies voeren kerken zonder status de boventoon.

9  Kruidenier, Michiel. Kerken, categoriaal onderzoek wederopbouw �9�0�965: �8.
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Als sloop buiten beschouwing wordt gelaten, is het percentage van herbestemde kerken met een status 

even groot als herbestemde kerken zonder status, ��% om ��% met ��% onbekend. Dit is opvallend en 

wil zeggen dat kerken niet eerst tot monument aangewezen moeten worden om ze herbestemd te 

krijgen. 

Worden de redengevende beschrijvingen van de oudere monumenten onderzocht, van voor �850, dan 

valt op dat deze vaak slechts een korte architectuurhistorische omschrijving van het gebouw bevatten en 

soms ook een beschrijving van (delen van) de inventaris. Er is voor gekozen om dit soort omschrijvin

gen in de groslijst onder de noemer architectuur en kunsthistorische waarden onder te brengen, onder 

de kolom Monumentale categorie. Uit de groslijst blijkt dat deze waarden verreweg het meest als 

redenen opgevoerd zijn om een kerk als monument aan te wijzen: in totaal 66%�0 [zie grafiek �9].

De eerst volgende veel gebruikte reden voor behoud is het beeldbepalende karakter van de kerk, vooral 

de toren, en de centrale ligging van het gebouw in zijn omgeving. Toch wordt maar bij een klein deel van 

de monumenten het motief aangevoerd van het stedenbouwkundig belang of de ensemblewaarde (9%). 

Vervolgens wordt het aspect zeldzaamheid en/of gaafheid in de redengevende omschrijving genoemd 

als belang om de betreffende kerk te beschermen (�%). 

Bij een kerk is juist de intrinsieke waarde van het religieuze karakter van groot belang voor de monu

mentwaardigheid van het gebouw. De specifieke religieuze functie is immers bepalend voor de vorm, 

invulling en uitstraling. Deze religieuze waarde wordt in zekere mate met het begrip cultuurhistorische 

waarde afgedekt. �3% van de onderzochte kerken is vanwege zijn cultuurhistorische waarde tot monu

ment aangewezen.

Kortom, de religieuze waarde van het kerkgebouw blijft te vaak onderbelicht als aanwijzingscriterium. 

Deze waarde zou men bijvoorbeeld kunnen ontlenen aan de volgende aspecten:

• Het belang van de kerk als onderdeel van integraal religieus erfgoed.

 Het gaat om het ensemble van roerende goederen, onroerende goederen en stedenbouwkundige 

structuren. Een geclusterde bebouwing van onder andere een kerk, een school, een diaconessenhuis 

of zorginrichting e.d. zijn kenmerken van een katholiek of protestants bolwerk. De Chassékerk in 

Amsterdam is hier een voorbeeld van. Ook het kerkenkruis van de Domkerk, Pieterskerk, Mariakerk 

en Janskerk in Utrecht valt onder deze categorie op grotere schaal. 

• Het belang van de kerk in haar karakteristieke kenmerken ontleend aan de opvattingen van of over 

een bepaalde denominatie. 

 Voorbeelden hiervan zijn Vaticanum IIkerken die meer als sociaal centrum in de wijk zijn gebouwd 

zoals de nieuwe Willibrordus buiten de muren in Amsterdam, en kerken gebouwd naar aanleiding 

van de Kulturkampf ��. Ook schuilkerken zoals de RoomsKatholieke Ons’ Lieve Heer op Solder in 

Amsterdam en de Remonstrantse Genestetkerk in Delft vallen hieronder. 

In het onderzoek is nagegaan in welke redengevende omschrijvingen de religieuze waarde wordt 

genoemd [zie grafiek �0]. Bij �� van de ��6 kerken wordt de religieuze waarde expliciet genoemd als 

belangrijkste reden voor de aanwijzing tot monument (9%). Bij nog eens �� van deze groep kerken komt 

de religieuze waarde wel voor, maar heeft die een veel mindere betekenis voor de aanwijzing (9%). Bij 

verreweg het grootste deel van deze kerken, 9� van de ��6, komt de religieuze waarde in zijn geheel niet 

ter sprake ( 8�%).

�0  Architectuurhistorisch 3�%, Kunsthistorisch 3�%, Architectuurkunsthistorisch �%.
��  Tussen �87� en �879 weken Duiters uit naar Nederland vanwege de strijd van Otto von Bismarck tegen de RoomsKatholieke Kerk. In 

de grensgebieden in ZuidNederland zijn toen met name kerken bij kloostercomplexen gebouwd.
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Ook de sociale rol van het kerkgebouw, die speciaal voor moderne kerken van belang is, speelt bij de 

omschrijvingen geen rol. De sociaalhistorische betekenis van de kerk zou onzes inziens als criterium 

zichtbaar moeten worden gemaakt. Aan de hand van de volgende aandachtspunten zou men de 

maatschappelijke betekenis kunnen waarderen:

• Het sociaalhistorisch belang van de kerk als centrum van een planmatige religieuze opzet van  

een wijk. 

 Dit zijn meestal kerken, gebouwd volgens de wijk of parochiegedachte. Het komt nogal eens voor 

dat in deze wijken de oorspronkelijke gelovigen weggetrokken zijn en er anders gelovigen voor in de 

plaats zijn gekomen. Een voorbeeld hiervan is de Julianakerk in de Haagse wijk Transvaal waar nu 

veel allochtonen wonen. Het sociaal historisch belang is nog steeds actueel, maar de gelovigen van 

vroeger zijn nu de gelovigen van tegenwoordig.

• Bijzondere betekenis van de kerk vanwege de betrokkenheid van de omgeving bij de (ver)bouw van 

de kerk.

 Dit zijn kerken die gebouwd zijn op aandringen van en door grote wilskracht van gelovige wijkbewo

ners. Zo is bij de Oranjekerk in Amsterdam door de buurt geld ingezameld om (zelf) de kerk te 

kunnen bouwen. Ook diverse devotiekerken zijn op deze manier gerealiseerd.

Er is geen cijfermatig onderzoek gedaan naar het motief van de maatschappelijke waarde in de reden

gevende omschrijvingen. Dit aspect wordt niet of nauwelijks genoemd.

Daarnaast is het bijzonder de moeite waard te onderzoeken of de kerk, die vóór de herbestemming al als 

monument stond ingeschreven, ná herbestemming nog steeds monumentwaardig is. Zijn de aanwij

zingscriteria van toen nu nog steeds van toepassing? 

Omdat deze vraagstelling min of meer aan een subjectief oordeel onderhevig is, is dit discussiepunt 

tijdens de beoordelingscommissiebijeenkomst geagendeerd voor de kerken van de selectielijst (zie 

bijlage �). Wegens gebrek aan achtergrondinformatie en adequaat beeldmateriaal kon dit nauwelijks 

worden beoordeeld, terwijl bovendien een bezoek aan het gebouw eigenlijk onmisbaar is. Maar dit viel 

buiten de reikwijdte van het onderzoek.

De kwaliteit van vorm en ruimte van een kerk heeft vele aspecten, zoals licht, open of beslotenheid, 

maat en schaal, intimiteit of grootsheid of de samenhang tussen roerende en onroerende zaken, het 

kenmerk van een Gesamtkunstwerk. In bepaalde gevallen is het juist het sociale aspect dat de kerk de 

moeite waard maakt of is er een ander criterium voor een monumentenstatus.

Als het er op aankomt, blijkt toch dat het oordeel over de architectonische kwaliteit bij herbestemde 

kerken de doorslag geeft. De beoordelingscommissie vindt bijvoorbeeld dat het opdelen in appartemen

ten niet optimaal en eigenlijk niet gewenst is vanwege de negatieve invloed op de kwaliteit van de ruimte

lijkheid. De weerstand tegen het inbouwen van woningen is natuurlijk groter naarmate de monumentali

teit van het kerkgebouw meer betekenis heeft. In het geval dat de kerk geen monumentale waarde heeft 

maar de buurt wil de kerk toch behouden, dan zou een dergelijke verkaveling mogelijk moeten zijn. Dan 

ligt een metamorfose van het interieur meer voor de hand. De beoordelingscommissie geeft er in dit 

soort gevallen de voorkeur aan als de transformatie een architectonische meerwaarde heeft.

Worden de geselecteerde kerken hierop gewaardeerd, dan vindt de beoordelingscommissie bijvoorbeeld 

dat het exterieur van de H. Joseph in Alkmaar nauwelijks is veranderd, maar dat de inbouw door 

materiaal en kleurgebruik een vergaande werking heeft op de interieurbeleving. Bij De Duif in Amster

dam daarentegen is de kerkruimte nagenoeg volledig intact gebleven. Bij de Julianakerk in Den Haag is 

de beleving van de kerkruimte en de lichtinval heel anders geworden door de scheiding van de uit

bouwen met dichtzettingen, en dat ondanks het feit dat de hoge centrale ruimte open is gebleven.  
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Dit had wellicht anders en beter gekund. Voor een afgewogen oordeel is het van belang te weten welke 

dilemma’s ten grondslag lagen aan de ontwerpkeuzes om de ingreep te kunnen begrijpen. Van de 

Daniëlskerk in Nijmegen is weinig bekend. Er zou sprake zijn geweest van een architectonische reorgani

satie met respect voor de ruimtelijkheid van het gebouw en de stedenbouw. Een gedegen waardering van 

de resterende monumentale waarde is slechts mogelijk aan de hand van voldoende achtergrondinforma

tie en beeldmateriaal van zowel voor als na een herbestemming.

4.4.2 Aanknopingspunten voor herbestemming

Na bestudering van de redengevende omschrijvingen concludeerden de beoordelingscommissieleden 

dat deze omschrijvingen niet alleen heel divers van karakter zijn, maar dat ze ook weinig aanknopings

punten bieden voor de vraag welke waarden bij een herbestemming zo belangrijk zijn dat ze in de 

nieuwe situatie herkenbaar en beleefbaar moeten blijven. De omschrijving zou geconcentreerd moeten 

zijn op kernwaarden. Door onevenwichtige of inconsistente beschrijving blijft onduidelijk waarop 

aanwijzing en bescherming gebaseerd is. De redengevende omschrijving moet (onderdelen van) het 

gebouw zodanig feitelijk waarderen dat bij ingrepen ten behoeve van herbestemming per saldo aard en 

geest ervan duurzaam behouden blijven. Opdrachtgevers en architecten moeten die omschrijving 

kunnen gebruiken als richtlijn of inspiratiebron voor een nieuwe invulling. Een compacte omschrijving 

gebaseerd op kernwaarden geeft ook minder aanleiding voor puristen om op elke slak zout te leggen.

In een bouw of cultuurhistorische waardestelling, die naar aanleiding van een vergunningaanvraag 

wordt opgesteld, worden de waarden van een gebouw die bij een herbestemming in het geding zijn 

expliciet genoemd. Naast de cultuurhistorische en bouwkundige kenmerken van een object zouden ook 

de ruimtelijke, contextuele, maatschappelijke en liturgische componenten meer dan tot nu toe het geval 

is, meegenomen moeten worden bij de motivering tot aanwijzing.

De waardestelling van alle kerken zou voorafgaand aan alle mogelijke veranderingen multidisciplinair 

moeten worden beoordeeld vanuit het oogpunt van monumentenzorg, architectuur, architectuurhistorie, 

bouwhistorie, kunsthistorie, liturgie, stedenbouw en sociale planologie. Ook het roerend erfgoed zou bij 

de waardestelling moeten worden meegenomen, zodat de essentie van het gebouw blootgelegd wordt. 

Juist wanneer een kerk nog niet onder druk van de actualiteit staat kan een meer afgewogen waardeoor

deel tot stand komen en een objectiever beeld worden verkregen dan de gelegenheidsafweging die op 

het moment suprême gebruikelijk is.

De kerken gebouwd in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw zijn nog te jong om aangewezen te kunnen 

worden als monument, maar zodra zij ouder zijn dan vijftig jaar zullen zij daarvoor in aanmerking komen. 

Naast de reeds besproken veel voorkomende kwaliteiten zoals ruimtelijkheid, lichtinval of ensemblewaar

de zal bij deze kerken vooral de sociale waarde van invloed zijn bij het streven naar behoud.

Onder andere naar aanleiding van het Tweede Vaticaanse Concilie werd de architectuur van veel kerken 

die in deze periode werden gebouwd minder monumentaal. Kerken golden als sociaal brandpunt van de 

wijk en veel minder als representatief signaal of als stedenbouwkundig of architectonisch baken. 

Vanwege de vrij simpele architectuur  in sommige gevallen refereert alleen het kruis aan de religieuze 

functie  zijn deze kerken uitermate geschikt voor een nieuwe functie. Dit blijkt ook uit de groslijst. Maar 

liefst 3�% van de herbestemde kerken is tussen �9�� en �969 gebouwd [grafiek ��]. Het sociale aspect 

van deze kerken staat centraal en zou ook bij herbestemming het ijkpunt moeten zijn. De beoordelings

commissie is dan ook van mening dat ingrepen in de inrichting van het gebouw of in de architectuur 

gerechtvaardigd zijn. Dit geldt voor kerken zonder monumentenstatus, maar ook voor kerken met een 

monumentenstatus. Omdat het belang van deze kerken als sociaal centrum in de wijk wordt onderschat 

komen dit soort kerken als eerste onder de sloophamer. Een aangepast format voor de redengevende 

omschrijving zou een plaats voor die specifieke waarde moeten inruimen. 

De waardestel
ling van alle 
kerken zou voor
afgaand aan 
alle mogelijke 
veranderingen 
multidisciplinair 
moeten worden 
beoordeeld.
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4.4.3 Willekeur of regie

Bij diverse partijen die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van het herbestemmen van kerken is in  

de loop der tijd de indruk ontstaan dat regelmatig een monumentenstatus op oneigenlijke gronden 

verleend wordt. Hier geldt niet het besef van monumentale waarde, maar staat het doel centraal om 

sloop te voorkomen onder druk van omwonenden en belangengroeperingen. Aanwijzing kan ook andere 

doelen dienen, zoals politiek of financieel gewin. Maar het komt er allemaal op neer dat de status van 

monument daarbij vooral zou worden ingezet als pressiemiddel om sloop tegen te gaan.

Omdat het bij gemeentelijke monumenten vaak onduidelijk is op grond waarvan aanwijzing heeft 

plaatsgevonden kan het onderzoek geen overtuigend bewijs voor deze vermeende praktijk leveren 

[grafiek �8]. Van slechts �� van de onderzochte kerken met de status van gemeentelijk monument is het 

aanwijzingsmoment bekend. � kerken zijn al lang voor de herbestemming monument geworden (8%).  

7 kerken zijn minimaal vijf jaar vóór herbestemming reeds als monument aangewezen (�9%), �0 kerken 

werden binnen vijf jaar vóór de herbestemming aangewezen (��%) en 5 kerken kregen pas ná de 

herbestemming de status van monument (��%). Deze cijfers doen vermoeden dat veel kerken in de 

herontwikkelingsfase, die regelmatig meer dan 5 jaar duurt, gemeentelijk monument zijn geworden.  

De aantallen zijn echter te weinig representatief om dit vermoeden te kunnen bevestigen.

Het aantal aanwijzingen tot rijksmonument is veel groter. Van de �06 kerken zijn er 75 kerken minimaal 

vijf jaar vóór de herbestemming monument geworden (7�%)��. Slechts �6 kerken werden monument in 

de vijf jaar tussen de herbestemming en monumentenaanwijzing (�5%). Opvallend is dat een bijna even 

groot aantal (�5) monument is geworden ná herbestemming (��%). De reden hiervan ligt waarschijnlijk 

in de lange proceduretijd tussen het moment van selectie en aanwijzing bij zowel de gemeente als bij de 

rijksdienst. Rijksmonumenten zijn over het algemeen lang voor afstoting aangewezen tot monument. 

Deze cijfers duiden er op dat de rijksoverheid meer gewerkt heeft met aanwijzingsprogramma’s en 

minder ad hoc aangewezen heeft, waar gemeenten wellicht vaker tot een ad hoc aanwijzing overgaan.

Een meer omvangrijk en meer diepgaand onderzoek naar de relatie tussen (dreigende) afstoting en 

aanwijzing tot monument door gemeentelijke overheden verdient aanbeveling. Bij het instrument van 

aanwijzing is een praktijk van willekeur, of alleen al de suggestie daarvan, volgens de beoordelingscom

missieleden en leden van de begeleidingscommissie zowel bestuurlijk als inhoudelijk en juridisch 

afkeurenswaardig:

• Het verlenen van de monumentenstatus verwordt op deze manier tot een pressiemiddel.

• Aanwijzing van ‘monumentzwakke’ kerken zorgt voor devaluatie van de betekenis van het begrip 

monument. Zelfs het vermoeden alleen al werkt geruchtvorming in de hand en werkt ondermijnend 

(negatieve beeldvorming). 

• Een aanwijzing heeft, op het moment dat sloop en herbestemming aan de orde zijn, negatieve 

gevolgen voor de vastgoedwaarde in het economisch verkeer ten nadele van de eigenaar. Dit weegt 

extra zwaar als de aanwijzing vanuit oneigenlijke gronden tot stand komt (zie ook hoofdstuk 3 

Economische factoren).

• Een onzuivere groei van het aantal monumenten bij gelijkblijvende subsidiestromen betekent per 

saldo vertraging van financiële steun of minder geld per monument. Monumentale kerken met grote 

onderhoudskosten zijn hiervan de dupe.

• Oneigenlijk gebruik van het instrument van aanwijzing creëert een sfeer waarin partijen geen heil 

zien in de dialoog en ten opzichte van elkaars belang ineffectieve beslissingen nemen.

��  68 kerken zijn meer dan �0 jaar voor de herbestemming (6�%) aangewezen tot monument en 7 kerken tussen de 6 en �0 jaar (7%).

Bij het 
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De leden van de beoordelingscommissie en de begeleidingscommissie zijn van mening dat gekeken 

moet worden naar onderliggende redenen waarom het middel van aanwijzing oneigenlijk wordt ingezet 

zodat met die kennis naar oplossingen gezocht kan worden. De (vermeende) praktijk van willekeur 

wordt volgens hen in de hand gewerkt door gebrek aan visie voor de lange termijn, gebrek aan regie en 

zicht op alternatieve instrumenten en adequate expertise. Om dit hiaat te overbruggen komen zij met de 

volgende suggesties:

• Het bevorderen van regie en een offensieve aanpak

 Het inventariseren van kerkgebouwen die het behouden waard zijn en een visie ontwikkelen hoe 

dit gerealiseerd kan worden. Een dergelijke visie moet op regionaal niveau ontwikkeld worden en 

alle kerkgemeenschappen omvatten. (De Nederlandse Spoorwegen hebben in de jaren ’70 hun 

stations geïnventariseerd en samen met de RDMZ een visie op de selectie van te beschermen 

monumentale stations ontwikkeld.)

• Het beter benutten en zonodig uitbreiden van het bestaand instrumentarium 

 Het koppelen van een beeldkwaliteitsplan aan een sloopvergunning 

 Het invoeren van een sloopverbod, zoals dat in NordRheinWestfalen bestaat, of bij enkele 

gemeenten in Nederland zoals in Laren NH.�3 

 Het invoeren van de omgekeerde bewijslast bij het herbestemmen van een monument: niet de 

monumentenzorg toetst de plannen, maar de plannenmaker moet aantonen dat hij de waarde 

per saldo versterkt en in ieder geval per saldo niet aantast, dwz dat de cultuurhistorische balans 

positief uitvalt.

 Het ontwikkelen van een nieuw instrument: het beschermen van een stedenbouwkundige 

structuur, die wel sloop toelaat, maar voorwaarden stelt aan de nieuwe architectonische en 

stedenbouwkundige invulling, gericht op ruimtelijke kwaliteit in de omgeving en een duurzame, 

passende herbestemming. 

• Het afweren tegen willekeur

 Het invoeren van de omgekeerde bewijslast bij de aanwijzing van een kerk tot monument. Als 

een gemeente besluit een kerk aan te wijzen tot monument kan de eigenaar uiteraard een 

bezwaar indienen. Deze moet volgens de huidige regels bewijzen dat de kerk niet monument

waardig is.  

Het zou juister zijn als de aanvrager moet bewijzen waarom de kerk de status van monument 

verdient. Hiervoor moet wel de Monumentenwet, c.q. de gemeentelijke monumentenverorde

ning worden aangepast. 

• Het wijzigen van de attitude

 De kerkelijke autoriteiten zijn zich soms onvoldoende bewust van de publieke emoties die 

loskomen bij voorgenomen sloop, of zijn niet genegen zich daar rekenschap van te geven. Met 

de aanvraag van een monumentenstatus willen groeperingen bij het kerkbestuur die empathie 

afdwingen. Door van meet af aan geëngageerde groeperingen te informeren en te betrekken bij 

het besluitvormingsproces kan polarisatie worden voorkomen. 

• Het verruimen van de herbestemmingsmogelijkheden

 Als de kerkelijke autoriteiten zich proactief en offensief zouden uitspreken over passende 

functiemogelijkheiden, zoals die ook in het verleden tot stand kwamen en nog steeds een  

positieve maatschappelijke bijdrage leveren, dan zou grond en onroerend goed in waarde stijgen 

�3  Aangezien de gemeente Laren geen beschermd dorpsgezicht heeft is gekozen voor een sloopverbod voor alle (onderdelen van) 
monumenten en waardevolle gebouwen. Deze behoudenswaardige gebouwen zijn opgenomen in een lijst die ter inzage ligt bij de 
gemeente. 
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 en een zakelijke basis voor onderhandeling vormen. Daarmee zou het waardeverschil tussen 

herbestemming en sloop/nieuwbouw minder groot worden. Onlangs hebben zowel de Protes

tantse Kerk Nederland als de RoomsKatholieke Kerk hun visie gepubliceerd op mogelijkheden 

tot herbestemming. De kerkelijke autoriteiten zijn enerzijds zeer restrictief ten aanzien van 

functies die niet binnen hun gezichtsveld passend zijn, maar geven anderszijds onvoldoende 

richtlijnen aan wat dan wel tot de mogelijkheden behoort.

 Als gemeenten binnen het bestemmingsplan meer (tijdelijke) ontheffingen toestaan en meer 

creativiteit aan de dag leggen dan het alleen toestaan van maatschappelijke bestemmingen, dan 

ontstaat er ook meer ruimte voor succesvolle herbestemmingen.

 Het koppelen van herbestemmingsmogelijkheden aan de kernwaarden van het kerkgebouw. Als 

de monumentale waarde van een kerk zich vooral kenmerkt door sociale, culturele en/of 

stedenbouwkundige waarden (zie ook paragraaf �.�.�.) en in mindere mate door een religieuze 

uitstraling, dan worden de mogelijkheden tot herbestemming verruimd.

4.5 Conclusies
In het onderzoek zijn de volgende vragen onderzocht:

• Doet herbestemming afbreuk aan de monumentale waarde?

• Welke criteria worden er voor de aanwijzing gebruikt?

• Wordt de monumentenstatus als pressiemiddel gebruikt?

Respect voor monumentale waarden

Uit de gegevens van de groslijst blijkt dat het percentage van herbestemde kerken met een monumen

tenstatus (in Noord en ZuidHolland) even groot is als herbestemde kerken zonder status. Dit wil 

zeggen dat kerken niet eerst tot monument aangewezen moeten worden om ze herbestemd te krijgen. 

Verder is naar voren gekomen dat er toch een enkel gemeentelijk monument is gesloopt.

Het meest voorkomende aanwijzingscriterium is de architectonische en kunsthistorische waarde.  

Maar er is vaak sprake van meer belangen dan alleen de architectuur om een kerk te behouden.  

De cultuurhistorische waarde dekt in zekere mate ook de specifieke religieuze waarde van het gebouw, 

maar de religieuze waarde van het gebouw blijkt in de aanwijzingscriteria al te vaak onderbelicht.  

Ook de maatschappelijke waarden worden zelden genoemd.

Op de onderzoeksvraag of herbestemming al of niet afbreuk doet aan de monumentale waarde van een 

kerkgebouw is moeilijk een objectief en rechtlijnig antwoord te geven. Voor een deugdelijk antwoord is 

voldoende achtergrondinformatie noodzakelijk van zowel vóór als ná de herbestemming. Als ruimtelijk

heid en lichtinval zoveel mogelijk intact blijven zal de waardering groter zijn. 

Aanknopingspunten voor herbestemming

Redengevende omschrijvingen bieden nauwelijks aanknopingspunten voor de vraag welke waarden bij 

een herbestemming essentieel zijn en in de nieuwe situatie terug moeten komen. Een compacte 

beschrijving gebaseerd op kernwaarden in de vorm van een waardenstelling is het streven. Deze moet 

voor alle kerken worden opgesteld ten behoeve van het onroerend maar ook voor het roerend erfgoed. 

Alle aspecten op het gebied van monumentenzorg, architectuur, architectuurhistorie, bouwhistorie, 

kunsthistorie, liturgie, stedenbouw en sociale planologie moeten daarbij aan bod komen. 

Het zou juister 
zijn als de 
aanvrager 
moet bewijzen 
waarom de 
kerk de status 
van monument 
verdient.
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Willekeur of regie

Bij diverse partijen die betrokken zijn bij de dagelijkse praktijk van het herbestemmen van kerken is in  

de loop der tijd de indruk ontstaan dat regelmatig een monumentenstatus op oneigenlijke gronden 

verleend wordt. Op basis van het onderzoeksmateriaal kan dit vermoeden echter niet bewezen worden. 

Wel is duidelijk dat rijksmonumenten over het algemeen al lang voor afstoting worden aangewezen als 

monument, waar de aanwijzing tot gemeentelijk monument vaker rond de fase van herbestemming 

speelt. Er is echter meer onderzoek wenselijk.

Willekeur bij de aanwijzing van (gemeentelijke) monumenten is afkeurenswaardig, omdat de aanwijzing 

een pressiemiddel wordt. Verder devalueert het begrip monument door ‘monumentzwakke’ kerken. Een 

gevolg van een onzuivere groei van het aantal monumenten is dat er een grotere aanslag wordt gedaan 

op het subsidiebudget per serieus monument bij gelijkblijvende subsidiestromen.

De vermeende praktijk van willekeur kan tegengegaan worden door de regie te bevorderen en door een 

visie op de selectie van behoudenswaardige kerkgebouwen te ontwikkelen. Bestaand en nieuw instru

mentarium kan worden ingezet, zoals invoering van een sloopverbod en het beschermen van een 

stedenbouwkundige structuur met voorwaarden voor de kwaliteit van de nieuwe architectonische en 

stedenbouwkundige invulling. Ook invoering van een omgekeerde bewijslast, door niet de monumenten

zorger te laten toetsen maar de plannenmaker te laten bewijzen dat hij per saldo de waarde niet aantast, 

kan een instrument zijn.
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Maatschappelijke factoren5
5.1 Spel der factoren
De herontwikkeling van een kerk(locatie) komt nogal eens overeen met een ingewikkeld en langdurig 

gezelschapsspel. Aan tafel zit een groot aantal spelers, ieder met een eigen kleur en een eigen strategie. 

Het speelveld rondkijkend wordt al snel een ambtenaar van de gemeente herkend. Ernaast zitten 

omwonenden, die proberen te doorgronden wat een en ander mogelijk voor hun buurt kan betekenen. 

Verderop onderhandelen een parochiaan en een afgevaardigde van het bisdom. Een vijfde persoon lijkt 

een erfgoedliefhebber te zijn, gezien zijn eensgezindheid met de zesde speler, een monumentenzorger. 

De zevende partij staat druk te telefoneren; een projectontwikkelaar. De dynamiek in het spelersveld 

wisselt per ronde. Een aantal spelers zit er al een paar beurten afwachtend bij, maar lijkt nu opeens het 

voortouw te willen nemen. Een spelleider is nog niet gesignaleerd.

De ene speler is van mening dat een bepaalde functie geen enkele kans van slagen heeft en slaat een 

beurt over. De ander beargumenteert dat met eigentijdse toevoegingen de ruimtelijke werking wordt 

versterkt en verdubbelt zijn inleg met nog eens tien fiches. Een derde brengt in dat die wijzigingen 

afbreuk doen aan de oorspronkelijke uitgangspunten van de architect en zet zijn kanskaart in. Er wordt 

wat afgewogen voordat een volgende poging wordt ondernomen om een doorbraak te bewerkstelligen. 

Wie de aanvallende partij is en wie er verdedigt, lijkt voortdurend te veranderen. Per beurt moeten twee 

vakken achteruit worden gezet om bij de volgende worp er één vooruit te gaan.

Helaas ontbreekt in dit transformatiespel de verpakkingsdoos en lijkt de handleiding verdwenen. De 

ervaring leert dat de kansen bij elke beurt kunnen veranderen, dat spelregels verschillend geïnterpreteerd 

worden, dan wel plotsklaps veranderen en dat de strategie steeds aan de nieuwe omstandigheden moet 

worden aangepast. Gedurende de volledige speeltijd mag iedereen zich als speler aanmelden. Het is im-

mers een gezamenlijk en maatschappelijk gebeuren. Er is geen ‘Start’-vak en geen spelersvolgorde. De 

een heeft fiches, de ander jokers. Het spel kan eindeloos duren en na afloop blijven de verliezers mokken.

Om orde te scheppen in dit spel der factoren is onderzoek gedaan naar de maatschappelijke factoren 

van het spel. Hoe ziet het speelveld eruit? Wie zijn alle deelnemende spelers? Wat zijn de winnende 

elementen? Is er een spelleider aanwezig? En kunnen er gemeenschappelijke spelregels worden 

opgesteld?

5.2 Onderzoeksdoel
De huidige herbestemmingspraktijk heeft geleid tot een klimaat waarin amovering bijna per definitie 

discutabel lijkt en waarin een goede herbestemde kerk (op zowel, financieel, cultureel als architectonisch 

vlak) zeldzaam is. 

Er zijn inmiddels al heel wat herbestemmingen uitgevoerd met geslaagde en minder geslaagde projec-

ten. De vraag is of de praktijk die we kennen procesregels biedt om het proces van herbestemming beter 

te laten verlopen dan nu vaak het geval is. Welke strategieën hebben partijen in het verleden gevolgd en 

met welk resultaat? En welke praktische instrumenten zijn er wellicht al ontwikkeld om transformaties 

vorm te geven? De roep om een duidelijke handleiding wordt steeds luider. Wat kunnen alle partijen 

ondernemen ter afweging van een nieuwbouw of herbestemmingstraject? Om een handleiding op te 

kunnen stellen is het eerst noodzakelijk inzicht te krijgen in alle maatschappelijke factoren die op het 

proces van invloed zijn en welke factoren successen opleveren.

Welke strate
gieën hebben 
partijen in 
het verleden 
gevolgd en met 
welk resultaat?
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Naast het vaststellen van de maatschappelijke factoren en praktische instrumenten is tevens van belang 

te onderzoeken welke maatschappelijke doelen gerealiseerd zijn in het verleden. Onderzoeksvragen 

daarbij zijn:

• Sluit de nieuwe invulling aan bij de oorspronkelijke functie? Te denken valt aan de oorspronkelijke 

religieuze invulling met speerpunten als caritas, wat weer past bij een nieuwe functie als zorgcen-

trum of woonfunctie voor mensen met een beperking. Hulp aan minder behoevenden sluit aan bij 

een nieuwe functie als begeleid wonen of een hospice en ook scholing of een sociaal centrum 

kunnen aansluiten bij de oorspronkelijke functie als de iconografie van het gebouw het toelaat.

• Hebben omwonenden gepleit voor behoud van de kerk? Dit betekent dat de kerk –of zijn functie- 

kennelijk een maatschappelijke waarde vertegenwoordigt in de omgeving.

• Is er sprake van een hoge monumentale waarde? Het behouden van de kerk is een bijdrage aan de 

maatschappelijke waarde op cultureel niveau.

• Is de kerk een middelpunt van de wijk? Als men de kerk sloopt verdwijnt de natuurlijke structuur. 

Heeft een nieuwe invulling deze taak kunnen overnemen ?

Inmiddels heeft de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK) in samenwerking met 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een handreiking� samengesteld, waarin wordt 

opgesomd welke partijen welke acties kunnen ondernemen in de gezamenlijke doelstelling van voort-

gezet gebruik. In dit inventarisatieproject is het niet zozeer de bedoeling om dit onderzoek nog eens 

over te doen, maar concreet vanuit de casestudies te benoemen wat van invloed is in het proces.

5.3 Onderzoeksopzet
Een nadere beschouwing van verschil-

lende herbestemmingen en herontwik-

kelingen in de afgelopen decennia toont 

complexe en soms zelfs chaotische 

processen. Het beeld van het eerder 

omschreven eindeloze bordspel duikt op, 

waarvan de spelregels voortdurend 

veranderden en de einduitslag vaak ad hoc 

lijkt. Het herbestemmingsproces laat zich 

dan ook slecht in een stappenplan of 

stroomschema vatten.  

Naar aanleiding van dit maatschappelijke 

deelonderzoek en in combinatie met het 

economische en monumentale deelonder-

zoek is een transformatieschema opge-

steld (zie afbeelding 5.�). Deze checklist 

kan op strategische momenten in het 

proces worden gebruikt om de proces-

elementen te bewaken en de besluit-

vorming op zijn merites te toetsen.

� Beusekom, J.W. van, et al. Handreiking religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeenten, van kerkelijk gebruik tot herbestemming, 
Leiden, 2008.

Afbeelding 5.1 Transformatieschema
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De checklist wordt in de komende paragrafen toegelicht aan de hand van de volgende noties:

� Het afstotings- of transformatietraject bestaat uit verschillende stappen, waarin de betrokken 

partijen (actoren) steeds opnieuw hun positie moeten bepalen en op basis daarvan afwegingen 

maken en besluiten nemen (Wanneer?). 

2 Het tijdsbeslag, waarin deze stappen uitgewerkt worden, verschilt per geval en is van grote invloed 

op de slagingskans (Hoelang?).

3 De maatschappelijke waarde van een kerkgebouw bestaat uit een samenspel van maatschappelijk 

functioneren, ruimtelijke inrichting en architectonische vormgeving (Welke?).

4 Alle betrokken partijen hebben hun eigen belangen bij het afstotings- of transformatieproces (Wie?). 

5 De mate waarin zij actie ondernemen is van invloed op het resultaat. Maar wat is nu het beste te 

verkrijgen resultaat? Wanneer is er sprake van succes en wanneer is er gefaald? Welke factoren winst 

opleveren en welke valkuilen verlies brengen, wordt verderop besproken (In welke mate?).

6 Afsluitend zal ingegaan worden op aan te trekken instrumenten of middelen om een gezamenlijk 

doel te bereiken (Hoe?).

5.4 Procesvolgorde (notie 1: Wanneer?)

Het proces van herbestemmen of herontwikkelen is een langdurig proces en kent geen logische 

volgorde, fasering of strategische lijn, zo blijkt uit de praktijk. Op een hoog abstractieniveau is deze 

logische volgorde nog wel vast te stellen. Hulpmiddelen hiervoor zijn bijvoorbeeld het KUN-stappenplan� 

van de Universiteit Nijmegen, de Herbestemmingswijzer� van het PRC en verschillende instrumenten 

zoals opgenomen in de bijlagen. Maar in de praktijk is de gevolgtijdelijkheid vaak ver te zoeken.  

Als de verschillende trajecten van eerdere herbestemmingen en herontwikkelingen met elkaar worden 

vergeleken, valt op dat belangrijke interventies als functiezoektocht, monumentenaanvraag, ontwerp-

studies, financiële analyses, belangstelling van belangengroepen e.d. geen vaste volgorde kennen. 

Nieuwe spelers in het veld, nieuwe inzichten, nieuwe regels e.d. zorgen voor een nieuwe situatie.  

Het komt meermaals voor dat de kerk al is verkocht aan een ontwikkelaar, maar dat door ingrijpen van 

bijvoorbeeld actiegroepen het hele proces opnieuw begint. 

Uit de casebeschrijvingen is de Pius X in Amsterdam hier een voorbeeld van. De kerk was al verkocht om 

gesloopt te worden ten behoeve van nieuwbouw voor Zorg & Wonen, toen actiegroepen een monumenten-

aanwijzing aanvroegen en een alternatieve berekening voor herbestemming tot Brede School lieten 

maken. De procesgang bij de gelijknamige Pius X in Alkmaar was precies het tegenovergestelde. De Pius 

Stichting wilde de kerklocatie aankopen om nieuwbouw voor een hospice te realiseren. Omdat omwonen-

den naar verwachting in opstand zouden komen vanwege het bijzondere glas-in-loodraam en de lange 

procedure voor de bestemmingswijziging is uiteindelijk toch voor herbestemming gekozen. Bij de Chassé-

kerk in Amsterdam heeft de huidige eigenaar Ymere lang genoeg gewacht met de aankoop totdat uit alle 

mogelijke varianten duidelijk werd wat haalbaar zou zijn.

Dat er zoveel dimensies zijn, die in willekeurige volgorde actief zijn, maakt het proces oneindig ingewik-

keld. Er bestaat geen handleiding van of overwinningsstrategie. Ook het ver doorgevoerde poldermodel 

dat Nederland kent en waarbij alles een compromis kan worden, lijkt hier debet aan. Tijdens dit Jaar van 

het Religieus Erfgoed zijn verschillende initiatieven ontplooid om het proces te vereenvoudigen, zoals de 

encyclopedie van Reliwiki, de handreiking van de VBMK en VNG en het strategisch plan van de Stichting 

Jaar van het Religieus Erfgoed. Wellicht dat deze middelen richting geven gedurende de lange procedures. 

2 Het stappenplan is opgenomen in het boek Nelissen, N.J.M. et al., Herbestemming van grote monumenten: een uitdaging!, Uitgave van 
de stichting pandenbank Noord-Brabant en de Katholieke Universiteit Nijmegen, �999. 

3 Hek, M., J. Kamstra et al., Herbestemmingswijzer. Herbestemming van bestaand vastgoed. Delft 2004.
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Toch blijft het erg moeilijk om een visie te behouden of vast te houden in de wirwar van de verschillende 

inspraakgerechtigde, regelgevende en uitvoerende partijen zolang er geen duidelijke spelregels zijn, een 

scheidsrechter of een gezamenlijke strategie.

Een en ander betekent dat de belangrijke spelers steeds opnieuw hun plaats en positie op het speelveld 

moeten bepalen, alert moeten zijn op nieuwe spelers en nieuwe ontwikkelingen, steeds opnieuw moeten 

nagaan welke doelen haalbaar zijn en welke stappen gezet kunnen worden om voortgang te boeken. 

Een van de complicerende factoren is dat het proces niet echt een helder begin kent. Een kerk staat niet 

ineens leeg, maar loopt langzaam leeg. Er zijn dan vaak al vele jaren achter de rug waarin de kerkge-

meenschap toegegroeid is naar het besluit om de kerk te sluiten. De eerste planontwikkelingen zijn al 

gepasseerd, terwijl de leegstand officieel nergens is en kan worden gemeld. Dankzij het inventarisatie-

project ‘Oude Kaart van Nederland’4 is het sinds kort mogelijk leegstand te laten registreren. Dit 

initiatief heeft tot doel aanbieders en vragers van bijzonder onroerend goed met elkaar in contact te 

brengen, zodat de maatschappij als geheel beter kan anticiperen op leegstand. Het initiatief moet zich 

nog bewijzen, maar het is een stap in de goede richting. Ook is het toe te juichen dat kerkgenootschap-

pen steeds meer over gaan tot het formuleren van een toekomstvisie en het maken van regionale 

kerkenplannen. Een duidelijker begin van het afstotingsproces kan ervoor zorgen dat alle belanghebben-

den zich kunnen melden en van meet af aan betrokken kunnen zijn. Op dit moment kent het proces vele 

instapmomenten, waardoor nieuwe spelers de uitkomsten van voorgaande stappen in twijfel kunnen 

trekken. Immers, zij waren er niet bij betrokken.

5.5 Tijd (notie 2: Hoelang?)

Ook tijd is een complicerende factor. De casebeschrijvingen laten herbestemmingstrajecten van 

gemiddeld 6 tot 8 jaar zien. Uitschieters boven de �0 jaar, zoals bij de Chassékerk in Amsterdam, zijn 

echter niet zeldzaam. 

Bij de Oranjekerk in Amsterdam was in 197� al bekend dat de onderhoudskosten de pan uit rezen.  

Pas in 199� is besloten om de kerk te slopen en 6 jaar later, in 1999, is de herbestemming een feit.  

In Alkmaar werd eind jaren ’90 een regioplan opgezet voor vier kerken. Ruim 6 jaar later zijn de toe-

komstplannen voor de H. Joseph (�006) en de Pius X (�005) gerealiseerd. De Julianakerk in Den Haag is 

verkocht in �000 en herbestemd in �005. Pas na de gemeentelijke monumentenaanwijzing in 1999 is er 

gekeken naar herbestemming van de Daniëlskerk in Nijmegen. In �006 is er een kinderdagverblijf en een 

project voor begeleid wonen gerealiseerd. De OLVOO in Arnhem is in 199� gesloten en van 1996 tot 1999 

in gebruik geweest als restaurant. Weer twee jaar later (�001) waren er al woningen ingebouwd.  

Op zich is dit een zeer snelle herbestemming, maar wordt de restauratieve invulling gezien als tijdelijke 

functie, dan heeft het totale proces 8 jaar geduurd.

In 1997 zijn de eerste gesprekken gevoerd over afstoting van de Chassékerk in Amsterdam. De herbestem-

ming is nu na meer dan 10 jaar nog steeds niet rond. De Duif in Amsterdam maakt al eind jaren ’60 deel 

uit van een inventarisatie van het bisdom, waarin de mogelijkheden voor deze kerk worden onderzocht. In 

1974 sluit de kerk, maar het duurt tot 1995 voordat de voorloper van Stadsherstel de kerk aankoopt om in 

�00� de herbestemmingsplannen gerealiseerd te hebben. Op zich duurt deze herbestemming 7 jaar, maar 

het voorliggende traject meer dan �5 jaar.

4  Harmsen, H., De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming. Den Haag 2008.
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De doortikkende tijd werkt nadelig op de herbestemming, omdat kerkgebouwen die leeg komen te  

staan soms dringend onderhoud behoeven. Hoe langer dit onderhoud uitblijft, hoe kostbaarder een 

eventuele restauratie. Ook oplopende renteverliezen en plankosten werken uiteindelijke negatief door in 

de financiële haalbaarheid van maatschappelijk gezien wel haalbare opties. 

De deelnemers aan de jurybijeenkomsten en het begeleidingsteam van het onderzoek gaven aan dat een 

publiek gefinancierde ‘mottenballenregeling’ er in zou kunnen voorzien dat het kerkgebouw in de 

‘onbestemde periode’ in ieder geval water- en windvrij gehouden wordt. Daarnaast gaven zij aan dat 

meer dan nu het geval is, een tijdelijke invulling mogelijk gemaakt zou moeten worden. Deze time-out 

kan nuttig gebruikt worden om de kerk voor brede lagen van de bevolking toegankelijk te maken, een 

waardebepaling te doen en om de (on)mogelijkheden van het gebouw zichtbaar te maken. Waar 

mogelijk zou deze tijdelijke invulling gecombineerd kunnen worden met een beperkte religieuze functie. 

Het mes snijdt op die manier aan twee kanten. Door de combinatie van functies vervult het kerkgebouw 

een centrale functie in de maatschappij en komt ook de religieuze functie weer meer centraal in de 

maatschappij te staan. Bovendien wordt op deze manier niet alleen de eigenaar van het gebouw, maar 

de gehele maatschappij verantwoordelijk gemaakt voor sloop of een volgend leven van de kerk.

Voorbeelden bij de cases zijn het restaurant in de OLVOO in Arnhem en de Citykerk in De Duif in 

Amsterdam. Andere voorbeelden van tijdelijke functies zijn onder andere de fietsenstalling in de Maas-

trichtse Dominicanerkerk (nu alom bekend door de boekhandel), de klimhal in de betonnen Jozefkerk in 

Amsterdam, het Afrikahuis voor buitenlandse geloofsgemeenschappen in de (tweede)  

H. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam en het onderkomen van de Gelderse Omroep in de 

Jozefkerk in Arnhem. Bij deze laatste kerk is in de tussenfase een beheerder aangesteld die bouwkundige 

gebreken direct heeft bestreden. De kerk raakte hierdoor niet in verval, wat de herbestemming ten goede is 

gekomen.

Hoe sterk de impasse van de factor tijd is, blijkt wel uit de traagheid van implementatie waarmee 

kerkelijke organisaties soms worden geconfronteerd binnen hun interne structuur. Exemplarisch is het 

voorbeeld van het Bisdom van Haarlem. Het ontbreekt niet aan visie, al rond �968 is in de verslagen van 

de diocesane commissie voor kerkelijke monumenten opgenomen5 welke kerkgebouwen in Amsterdam 

moeten worden afgestoten. Er wordt geconcludeerd: “Waar rekening moet worden gehouden met de 

noodzaak sommige van de hiervoor besproken kerken prijs te geven, meent de Commissie ze nader te 

moeten rangschikken in een volgorde van monumentwaardigheid. Hierbij zullen, zoals eerder werd 

opgemerkt, naast intrinsieke architectonische kwaliteiten ook nevenaspecten aan de orde moeten 

komen”. Vervolgens wordt een hiërarchische opsomming gedaan van de preferentie van te behouden 

kerken en daarmee de rangorde voor afstoten. Dit proces is, anno 2008, nog steeds niet volledig 

afgerond.

5.6 Maatschappelijke waarde (notie 3: Welke?)

In al die jaren van transformaties zijn er steeds meer partijen die, als voortzetting van de religieuze 

functie niet meer mogelijk is, de voorkeur geven aan herontwikkeling met een maatschappelijke functie. 

De bestemming van de kerk als maatschappelijk doeleinde blijft op die manier behouden in de wijk.  

Men vindt het dus niet alleen belangrijk dat het gebouw als architectonisch en stedenbouwkundig object 

blijft bestaan, maar hecht ook belang aan de maatschappelijk toegevoegde waarde. 

5 Bisdom Haarlem. ‘Eerste verslag Diocesane commissie kerkelijke monumenten.’ (in:) Amsterdam kerken binnen de singelgrachtgordel. 
Hilversum: �967. en Bisdom Haarlem. ‘Tweede verslag Diocesane commissie kerkelijke monumenten.’ (in:) Analecta voor het Bisdom 
Haarlem. Jrg. �7, nr. 5. Hilversum: �970.
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Het is overigens een merkwaardige constatering, dat in het geval van sloop en nieuwbouw zelden deze 

zo gewenste maatschappelijke functie terugkeert, op een enkel voorbeeld van bejaardenhuisvesting na. 

Terwijl, kostentechnisch beschouwd (zie hoofdstuk Economische factoren), de kosten van herbestem-

ming en nieuwbouw voor eenzelfde maatschappelijke functie elkaar niet ver hoeven te ontlopen. 

De argumentatie die in de praktijk wordt gebruikt, duidt er op dat de maatschappelijke waarde van een 

kerkgebouw bestaat uit een samenspel van maatschappelijk functioneren, ruimtelijke inrichting en 

architectonische vormgeving. 

Met deze reeks aan waarden, kan de afgaande ladder van een goede naar een slechte herbestemming 

qua functie, meer genuanceerd worden en zou deze er als volgt uit kunnen zien: 

�. Behoud van kerkgebouw en behoud/versterking van religieuze/spirituele functie

2. Behoud van kerkgebouw met deels religieuze functie en deels maatschappelijke functie

3. Behoud van kerkgebouw met deels religieuze functie en deels commerciële functie6

4. Behoud van kerkgebouw met maatschappelijk (multifunctioneel) gebruik

5. Behoud van kerkgebouw met commerciële (multifunctioneel) functie6

6. Sloop & maatschappelijke nieuwbouw met of zonder verwijzing naar de (de 

 maatschappelijke functie van) kerk

7. Sloop & commerciële nieuwbouw met of zonder verwijzing naar (de maatschappelijke 

functie van) de kerk

Bij deze ladder zou gelijktijdig meegenomen moeten worden wat de inzet is geweest en welke prestaties 

daarmee bereikt zijn. De verhouding tussen de investering ten opzichte van het behoud is namelijk van 

invloed op het eindresultaat. Het beoordelen van de afwegingen, die hierbij gemaakt worden, van de 

balans en van de overeenstemming met de uiteindelijke herbestemming is het domein van een jury 

vanwege de subjectiviteit. 

6  In de volgende paragraaf wordt besproken waarom de RK-kerk volgens de visie van de bisschoppen een commerciële functie lager 
zal plaatsen.
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Worden de casebeschrijvingen getoetst aan hiervoor beschreven ladder dan kan de volgende uitslag 

worden opgesteld:

geselecteerde kerk investering behoud

1. H. Joseph 

Alkmaar

uit de opbrengst van de 

verkoop van twee kerken 

waarvan één gesloopt

(2) behoud met deels religieuze, deels 

maatschappelijke functie 

H. Pius X 

Alkmaar

geen commerciële huurprijzen (2) behoud met deels religieuze, deels 

maatschappelijke functie

Sacramentskerk

Gouda

hoge bijkomende kosten en 

laag rendement

(2) behoud met deels religieuze, deels 

maatschappelijke functie

2. Oranjekerk

Amsterdam

veel publiek geld geïnvesteerd 

(subsidies stadsdeel)

(3) behoud met deels religieuze, deels 

commerciële functie

De Duif

Amsterdam

lange aanlooptijd (3) behoud met religieus, maatschap-

pelijk en commercieel multifunctio-

neel gebruik

3. Julianakerk

Den Haag

zeer veel publiek geld geïnves-

teerd (subsidies gemeente)

(4) behoud met maatschappelijk 

multifunctioneel gebruik

Groate Kerk

Sint Jacobiparochie

tot nu toe nog niet zelfredzaam (4) behoud met maatschappelijk 

multifunctioneel gebruik

Chassékerk

Amsterdam

hoge bijkomende kosten (4) behoud met maatschappelijk 

multifunctioneel gebruik

4. Daniëlskerk

Nijmegen

verkoop deel kerkterrein voor 

woningbouw

(5) behoud met maatschappelijk en 

commercieel gebruik

5. OLVOO

Arnhem

gekozen voor commerciële 

functie

(5) behoud met commercieel gebruik

6. Pius X

Amsterdam

sloop kerkgebouw (6) sloop & maatschappelijke 

nieuwbouw

7. OLVOO

Dordrecht

sloop kerkgebouw (6 of 7) sloop & deels maatschappe-

lijke, deels commerciële nieuwbouw 

zonder verwijzing naar kerk

OLVAB

Den Haag

sloop kerkgebouw (7) sloop & commerciële nieuwbouw 

zonder verwijzing naar kerk

Afbeelding 5.2 Investering versus behoud
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5.7 Belangen en belangenbehartigers (notie 4: Wie?)

Gedurende het herbestemmingsproces moeten afwegingen worden gemaakt op vele terreinen. Op het 

gebied van architectuur, stedenbouw, bouwkunde en technische mogelijkheden, of tussen religie, 

maatschappij en monumentenzorg, tussen bestuur en leden, of bestuur en publiek, of voor een juiste 

balans tussen tijd, financiën en emotie, etc. Bij elke afweging moeten keuzes worden gemaakt, waarbij 

dan weer het ene belang wordt gediend, dan weer het andere.

Het proces van herbestemmen kent niet alleen meerdere belangen, maar elk belang kent vaak ook nog 

meerdere vertegenwoordigers die onderling niet altijd op één lijn zitten. Net zo goed als er geen uniform 

kerkgenootschap bestaat, bestaat er niet zoiets als dé monumentenzorger die namens allen spreekt, of 

dé overheid. Bovendien duurt het proces vaak vele jaren, wat nogal eens een wisseling van de wacht 

impliceert door bijvoorbeeld personeelsverloop. En nieuwe spelers kunnen zich op elk moment in het 

proces aandienen.

Uit de opgetekende verhalen van de casestudies komt het beeld naar voren dat elk van de afzonderlijke 

belangen het gelijk - of op zijn minst een deel daarvan - aan zijn kant meent te hebben en ook de invloed 

en middelen heeft om het (vermeende) gelijk af te dwingen. De machtsstrijd en patstelling die hierdoor 

kunnen ontstaan, brengen over het algemeen forse vertraging in het proces met zich mee. Een effectie-

vere proceshouding erkent de drijfveren van de andere actoren en neemt die als randvoorwaarden mee 

in het proces. 

Als er gesproken wordt over actoren gaat het om de eigenaar, diverse lokale, provinciale en landelijke 

overheden, de burgers, bouwers, geldinvesteerders, belanghebbenden, etc. Iedere partij bestaat op zijn 

beurt uit een grote groep vertegenwoordigers. 

De eigenaar van de kerk speelt een hoofdrol in het proces van herbestemmen of herontwikkelen.  

Hoewel de Nederlandse kerkgenootschappen trots zijn op hun religieus cultureel erfgoed, zijn zij niet 

een organisatie met monumentenbehoud als core-business. Voor hen is de belangrijkste vraag hoe zij 

zorgvuldig om kunnen gaan met hun vastgoed in een krimpscenario en hoe de kernvoorraad (veelal 

bestaand uit monumenten) in stand kan worden gehouden op een organisatorisch en bedrijfsmatig 

verantwoorde manier. 

Het algemene beeld is dat de kerkgenootschappen zeer terughoudend zijn wat betreft nieuwe bestem-

mingsmogelijkheden. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft dit afgelopen jaar een discussie-

nota7 naar buiten gebracht waarin zij aangeeft het liefst een andere christelijke religie onderdak te bieden 

en indien dat niet mogelijk is, hooguit een sociaal-culturele functie te overwegen. Commerciële en 

profane functies verhouden zich niet tot het beeld van de kerk. Voor de PKN impliceert hergebruik door 

niet-christelijke godsdiensten als de islam “een vervreemding van de oorspronkelijke bedoeling van het 

gebouw”. Verderop wordt dit echter genuanceerd met: “Het verdient toch aanbeveling eerder te kiezen 

voor de overdracht van een af te stoten kerkgebouw aan vertegenwoordigers van een andere wereld-

godsdienst dan het voor profaan gebruik aan te bieden.” 

De Rooms Katholieke kerk is in grote lijnen dezelfde mening toegedaan. De voorkeur wordt gegeven aan 

behoud van de kerk in zijn geheel, waarbij deze eventueel ook voor andere doeleinden wordt gebruikt 

(religieus + meervoudig gebruik). Multifunctioneel gebruik, waarin een deel kerk blijft, is ook denkbaar. 

Tegen andere christelijke geloofsgemeenschappen, die lid zijn van de landelijke Raad van Kerken, is in 

beginsel geen bezwaar. Een kerk kan echter niet herbestemd worden voor niet-christelijke godsdiensten, 

wat in die zin verder gaat dan de PKN-visie. De volgende stap op de ladder is eerst een sociale herbe-

stemming en daarna een culturele herbestemming. Over andere, niet-passende of niet waardige 

functies, wordt niet gesproken. De RK-kerk wil in dat laatste geval liever slopen. 

7  PKN, Een protestantse visie op kerkgebouwen, een discussienota voor de Protestantse Kerk in Nederland, 2008.
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Aangezien afbraak onomkeerbaar is, wordt voorgesteld het kerkgebouw in een mottenballenregeling  

af te stoten om “zorgvuldig te bezien welke andere waardige bestemming dit gebouw (tijdelijk) kan 

krijgen”. 

Uit de groslijst blijk dat de praktijk van herbestemmingen in de afgelopen 35 jaar een genuanceerder 

beeld geeft dan de kant die beide denominaties opgaan volgens de gepubliceerde toekomstvisies.  

Daar waar anderen zich sterk maakten voor behoud van het kerkgebouw met een religieuze functie 

(23%) zijn met instemming van de kerkelijke autoriteit andere niet-religieuze functies gerealiseerd: 

vooral woningen (�9%) gevolgd door culturele functies (�4%) en door kantoren (�3%). Samen met 

restauratieve (��%) en maatschappelijke functies (�0%) komt dit totaal op twee derde (67%) van de 

herbestemmingen.

De visies van kerkelijke autoriteiten duiden er op dat zij in de toekomst meer zullen aansturen op 

maatschappelijke functies, of op behoud van een gedeelte van de kerkelijke functie - bijvoorbeeld in de 

vorm van een kapel - in combinatie met maatschappelijke functies. In grote lijnen is dit enerzijds een 

strenger beleid dan de praktijk de afgelopen 35 jaar laat zien en de afzonderlijke kerkgemeenschappen 

van de PKN aanhielden. Anderzijds is dit nieuwe beleid soepeler dan het RK-beleid uit het verleden, 

waarin sloop altijd de voorkeur had.

De gemeente is de tweede grote speler, vanwege de bestemmingswijziging die vrijwel altijd nodig is bij 

herbestemming van het kerkgebouw of herontwikkeling van de locatie. De gemeente heeft een aanzien-

lijke invloed door het ‘etiketteren’ van het perceel waarop de kerk staat en kan daarmee sturing uitoefe-

nen op het proces; als dwangmiddel, maar ook om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en te 

faciliteren. Een gemeente kan bijvoorbeeld belang hebben bij behoud van het kerkgebouw vanwege  

de beeldkwaliteit, of het kerkgebouw willen inzetten als middelpunt vliedende kracht voor de herstruc-

turering van een wijk. Ook Tessel Pollmann8 heeft dit in �995 in haar onderzoek geconcludeerd: “Verder 

nemen politieke motieven nogal eens de overhand bij het besluit naar een nieuwe functie”.

Bij de Oranjekerk in Amsterdam is het aandeel van Stadsdeel De Pijp essentieel geweest. De subgemeente 

heeft de Heinekengelden9 ten behoeve van maatschappelijke ontwikkelingsprojecten toegekend, waarmee 

de herbestemming tot kerkelijk gebruik, verhuur en kantoorruimten mede mogelijk werd gemaakt. Bij de 

Jullianakerk in Den Haag is de invloed van de gemeente zichtbaar, allereerst in de verkoop van de kerk 

voor slechts e 1,- aan Stadsherstel, terwijl zij er e 610.000,- voor had betaald. Dit kan gezien worden als 

een subsidie evenals de e �,6 miljoen, die later is geïnvesteerd aan subsidies. De gemeente had er een 

groot belang bij dat dit maatschappelijke programma als ontwikkelingsproject in de achterstandswijk 

Transvaal zou slagen. Bij de Sacramentskerk in Gouda is een soortgelijk beeld te zien, waarbij de gemeen-

te het wijkontwikkelingsplan heeft opgesteld samen met de woningcorporaties Mozaïek Wonen en 

Woonpartners. Met een subsidie van ruim e � ton is een grote financiële bijdrage, zoals in Den Haag, 

echter uitgebleven. Bij de Daniëlskerk in Nijmegen was de invloed van de gemeente groot. De kerklocatie 

maakte deel uit van de herontwikkeling van de wijk Heseveld en is meegenomen in het stedenbouwkun-

dige plan. Bestemmingswijziging t.b.v. een kinderdagverblijf en woningen was binnen het plan goed te 

realiseren. Ook in Arnhem heeft de gemeente meegewerkt bij de herbestemming van de OLVOO kerk. 

Mede door in eerste instantie geen monumentenaanwijzing te doen en Portaal de ruimte te geven een 

nieuwe bestemming te vinden, is de herbestemming gelukt. 

8 Pollmann, T., Herbestemming van Kerken, een ontnuchterend relaas. RDMZ. Den Haag �995.
9 De Heinekengelden is een subsidiepot opgebouwd uit de ontwikkeling van nieuwbouw op de locatie, waar Heineken zijn fabriek had 

staan. De opbrengsten hiervan worden beschikbaar gesteld aan ontwikkelingsprojecten in de wijk met maatschappelijke doelen.

Verder nemen 
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Uit de casebeschrijvingen zijn veelal geslaagde voorbeelden van medewerking van de gemeente te zien, 

behalve bij de Chassékerk in Amsterdam. Hier kampte het stadsdeel gedurende de afgelopen 10 jaar met 

voortschrijdend inzicht, allereerst door de afwijzing tot monument wat later een aanwijzing werd en 

uiteindelijk toch weer is ingetrokken. Vervolgens zocht de stadsdeelraad eerst contact met de eigenaar over 

verkoop aan de gemeente, maar later werd aangeraden in gesprek te gaan met een woningcorporatie. Ten 

slotte was er in het begin een sloopvergunning afgegeven om nieuwe woningen te realiseren, terwijl er later 

goedkeuring is gegeven voor herbestemming tot maatschappelijke functies, waarin de stadsdeelraad 

specifiek inhoudelijk programmatische wensen oplegde. Ondanks dat het stadsdeel een weinig consistente 

onderhandelingspartner bleek, ziet het er toch naar uit dat de herbestemming nu gerealiseerd gaat 

worden. Dat dit soort voorbeelden niet veelvuldig op de selectielijst staan, bevestigt dat ontwikkelingstra-

jecten met een wispelturige, dan wel niet-oplossingsgerichte gemeente het vaak niet redden.

Het belang van de rijksoverheid lijkt aanvankelijk in de decentrale uitvoering van het beleid niet zo groot. 

Toch is met de Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (VARO)�0 de rijksaandacht op deze thematiek 

gevestigd. Eén van de drie speerpunten is het bevorderen van herbestemming en herontwikkeling van 

waardevolle gebouwen en gebieden die hun functie verliezen. De rijksoverheid heeft dus wel degelijk 

plannen in de nabije toekomst om herontwikkeling te stimuleren. Daarnaast is het rijk verantwoordelijk 

voor wet- en regelgeving zoals het Bouwbesluit en de Monumentenwet en heeft het daarmee belangen 

in goed uitgevoerde en veilige herbestemmingen.

Maatschappelijke belangengroepen zijn een derde veel geziene actor. Hun doel is vaak om én de 

maatschappelijke functie én het gebouw te behouden. Hun motieven zijn divers, van het behartigen van 

een algemeen cultureel of sociaal belang, tot het individuele ´no change in my backyard´. Belangen-

groepen proberen vaak hun belangen veilig te stellen door een monumentenstatus aan te vragen. 

Sommige belangengroepen propageren openlijk dat een gemeentelijke aanwijzing de boekwaarde van 

een kerkgebouw dermate negatief beïnvloedt, dat daarmee een herbestemming exploitabel wordt.  

Maar ook zonder het pressiemiddel van een monumentenstatus zorgt de druk van maatschappelijke 

groeperingen en verontruste burgers er over het algemeen voor dat de kwestie op een hoger, bestuurlijk/

politiek niveau wordt getild. Ook in die zin hebben maatschappelijke groeperingen behoorlijk wat 

invloed.

Nadat voor de Chassékerk in Amsterdam al een sloopvergunning was verleend, werd er door belangheb-

benden een aanvraag tot monumentenaanwijzing ingediend. Verder is er in februari �006 door het 

stadsdeel, Ymere en de parochie een inspraakavond georganiseerd, waarbij alle betrokkenen hun zegje 

konden doen. Bij de Daniëlskerk in Nijmegen hadden de ontwikkelaars al sloop-nieuwbouwplannen 

gemaakt toen particuliere instanties en de Nijmeegse Monumenten Commissie een gemeentelijke 

monumentenstatus aanvroegen. Het plan is vervolgens omgezet naar herbestemming. In deze gevallen 

hebben de belangengroepen gehoor gekregen op hun verzoeken. Bij de Pius X in Amsterdam zijn belan-

gengroepen ook in opstand gekomen. Zij hebben een monumentenstatus aangevraagd en verzocht om 

ook herbestemming te onderzoeken. De kerk is uiteindelijk toch gesloopt.

Naast de diverse georganiseerde particulieren, die het monumentenbelang behartigen, zijn er de 

officiële monumentenzorgers van de gemeente, de provincie en de Rijksdienst voor Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten. De rijksdienst wijst in principe geen nieuwe kerken meer aan en 

heeft zelden belangstelling voor nieuwe aanwijzingen. 

�0  Ministerie van OCW, VROM, LNV en VenW, Een cultuur van ontwerpen, Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. Den Haag 2008.
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De laatste selectielijst die zij heeft voorgelegd aan de minister bevat �00 wederopbouwmonumenten, 

waaronder �6 kerken. De H. Jozef in Amsterdam is één van de bekendste. In deze betonnen kerk is 

tijdelijk een klimhal ondergebracht. 

De rijksdienst heeft verder veel invloed op kerken die al rijksmonument zijn. De aankomende jaren richt 

zij haar beleid (MoMo) vooral op herbestemming, waarin het belang van het gebruik van monumenten 

en de inbedding van monumenten in hun omgeving voorop staat. Exploitatie bevordert immers de 

duurzaamheid van het pand. Ook wat betreft de toekenning van subsidies voor de rijkmonumentale 

kerken (dus ook herbestemde kerken) speelt de rijksdienst een belangrijke rol.

De provincie kan provinciale monumenten aanwijzen, al zijn er in de praktijk maar vier provincies die  

dit daadwerkelijk hebben gedaan. Vooral Noord-Holland (450) en Drenthe (400) kennen veel provinciale 

monumenten.�� Zuid-Holland (5) en Overijssel (2) hebben er slechts enkele. Hoewel zij wel degelijk 

invloed zouden kunnen hebben, met name bij gemeentegrensoverschrijdende regionale kerkenplannen, 

lijkt de belangstelling bij de meeste provincies niet zo groot te zijn.

De rol van gemeentelijke monumentenzorgers is aanzienlijk. In veel gevallen hechten zij er belang aan 

om het beeld van de kerk in de wijk te behouden, zodra de kerk monumentwaardige kenmerken bezit. 

In sommige gevallen zijn andere belangen binnen de gemeente overheersend en wordt de gemeentelijke 

monumentenstatus aangewend om het gebouw te behouden. In de deelonderzoeken Economische 

factoren en Monumentale factoren wordt hier uitgebreid op ingegaan. De gemeentelijke monumenten-

zorgers hebben vervolgens ook een toekennende rol bij gemeentelijke monumentensubsidies. Hun 

belang is uiteraard om binnen het gemeentelijke budget de gemeentelijke monumenten te voorzien van 

deze gelden.

Van de 1� casestudies zijn er vier rijksmonumentale (�1%), vier gemeentelijke (�1%) en twee niet monu-

mentale kerken (15%) herbestemd, en zijn er drie kerken (��%) zonder monumentale status gesloopt. In 

drie gevallen (��%) waren de kerken al monument voor er sprake was van afstoting (Daniëlskerk in 

Nijmegen, Oranjekerk en De Duif in Amsterdam). Bij drie casussen (��%) is er geen aanvraag bekend 

(Pius X in Alkmaar, OLVOO in Dordrecht en OLVAB in Den Haag). In zes gevallen (54%) heeft de 

aanvraag voor aanwijzing gelijktijdig plaatsgevonden met het herbestemmingstraject.

Bij de bouwers en investeerders zijn projectontwikkelaars en corporaties belangrijke marktpartijen 

waarmee samengewerkt kan worden. De primaire doelstelling van de projectontwikkelaar is in eerste 

instantie het behalen van rendement voor het gelopen risico. De projectontwikkelaar heeft kennis van de 

lokale markt en van realisatie van projecten of hij kan deze kennis inschakelen. De nieuwe bestemming, 

die het gebouw zal krijgen, is van grote invloed op het rendement. Het is daarom belangrijk voor de 

ontwikkelaar om van tevoren de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming te onderzoeken bij de 

eigenaar en gemeente voor het inschatten van de haalbaarheid. Omdat corporaties een maatschappe-

lijke doelstelling hebben, kunnen deze een belangrijke partner zijn in het herbestemmingsproces.  

Vaak hebben deze organisaties een belangrijke positie in steden en kunnen zij de problematiek op 

grotere schaal bekijken. Een andersoortige marktpartij zijn de stadsherstellen. In de meeste steden 

hebben deze organisaties redelijk wat ervaring met het herbestemmen van kerken.

��  Erfgoed Nederland. Jaarboek Monumenten, Archeologie en Cultuurlandschap �008. Eindhoven 2008.
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Van de casebeschrijvingen zijn drie kerken (De Julianakerk in Den Haag, Oranjekerk en De Duif in 

Amsterdam) door een stadsherstel ontwikkeld en vier door een woningbouwcorporatie (Chassékerk in 

Amsterdam door Ymere, Sacramentskerk in Gouda door Mozaïek Wonen, Daniëlskerk in Nijmegen en 

OLVOO in Arnhem door Portaal). De overige drie herbestemde kerken zijn gerealiseerd door een stichting 

of parochie. De terreinen van de gesloopte kerken zijn ontwikkeld door projectontwikkelaars.

De omwonenden hebben in het hele traject eveneens een belang. Zij hebben vaak geen religieuze 

binding met de kerk, maar hechten meestal wel waarde aan het gebouw in hun leefomgeving. Een 

mogelijke verandering in hun uitzicht, een andere functie dan de rustige eredienst of het geheel verdwij-

nen van de maatschappelijke structuur zijn allemaal redenen tot alertheid en wens tot inspraak. Minister 

Plasterk benadrukte tijdens de bijeenkomst van MoMo op 27 november 2008 dat particulier initiatief en 

betrokkenheid van burgers belangrijk is.

Kerkgangers hebben ook zo hun belangen bij het afstotingsbeleid van kerken. Deze zijn min of meer 

gelijk aan die van de buurtbewoners, maar zijn intenser en verdergaand. Een kerkgebouw is een 

belangrijke spil in het leven van een gelovige. Soms elke dag, soms wekelijks of alleen op hoogtijdagen, 

daarnaast de momenten van de doop, eerste communie, belijdenis, vormsel, trouwen, tot de dood.  

Als deze belangrijke herinneringsplek dreigt te verdwijnen, is het voor hen essentieel dat er een zorgvul-

dige afweging wordt gemaakt in de voortgang van de kerklocatie. Dit kan betekenen dat er in het ene 

geval voor een waardige functie kan worden gekozen, terwijl in het andere geval alleen sloop een 

conflictsituatie tegen kan gaan. Als er een steunpunt, kapel of devotieruimte op de oude locatie bewaard 

kan blijven of in een andere vorm kan worden voortgezet, verzacht dit de omstandigheden. Kerkgangers 

hebben met name baat bij een waardig proces, te vergelijken met een rouwproces.

Wat al deze spelers overigens gemeen hebben is de emotie. De kerkganger is emotioneel omdat zijn 

godshuis wordt gesloten en het kerkbestuur omdat alle inspanningen van al die jaren uiteindelijk niet 

hebben mogen baten. De omwonenden maken zich zorgen omdat hun directe leefomgeving ingrijpend 

kan gaan veranderen. De gemeente voelt de druk van de behoudende gemeenschap en de vooruitstre-

vende investeerders aan de andere kant. De ontwikkelaar kan geen peil trekken op de andere partijen, 

die steeds nieuwe inzichten te berde brengen. Etcetera. Wie denkt dat cruciale beslissingen in het proces 

van herbestemming worden genomen op basis van rationele argumenten, komt bedrogen uit. De emotie 

is een te vaak onderschatte factor.

In de paragraaf Instrumenten wordt toegelicht hoe iedere belanghebbende zich in kan zetten en actief, 

maar ook positief deel kan nemen aan het kerkenbeleid. Als vooraf duidelijk is wat de belangen van alle 

partijen zijn, kan hier tijdens het hele proces op aangestuurd worden. Dit zal een kortere duur van het 

hele traject bevorderen.

5.8 Winst of verlies (notie 5: In welke mate?)
Op basis van de selectielijst en de groslijst is het ondoenlijk het meest geslaagde project aan te wijzen. 

Wat is de slimste oplossing, de goedkoopste of de meest elegante? Waar is dit immers op gebaseerd?  

Er zijn zoveel factoren waarop successen geboekt kunnen worden, maar er zijn net zoveel valkuilen. 

Afwegingen moeten gemaakt worden op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwtechniek, religie, 

maatschappij, monumentenzorg, bestuur, tijd, financiën en emotie en noem maar op. Een herbestem-

mingsproces dat de drijfveren van alle betrokkenen erkent, is er op uit op alle punten winst, of op zijn 

minst gelijkspel te halen. Per onderdeel zou dit in het volgend schema weergegeven kunnen worden: 

De emotie is 
een te vaak 
onderschatte 
factor.
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winst gelijk spel verlies

architectonisch versterking kernwaarden behoud kernwaarden aantasting kernwaarden

bestuurlijk voorbeeldproject neutraal koppen rollen

bouwtechnisch innovatieve oplossingen vergelijkbare bouw-

kundige staat

slechte kwaliteit, bouw-

fouten en aantastingen

economisch financieel gezonde 

toekomst 

zelfredzaamheid met veel subsidies/ 

gemeentegeld 

emotioneel enthousiasme gelatenheid verdriet/wrok

maatschappelijk religieuze en maatschap-

pelijke bestemming

maatschappelijke 

bestemming

geen maatschappelijke 

bestemming

monumentaal restauratie conservatie aantasting/sloop

religieus spirituele opleving gedeeltelijk behoud kerk sluiting kerk

stedenbouw

kundig

versterken van kerk in 

context

behoud kerk als 

landmark

geen relatie met kerk als 

landmark

tijd duurzaam hypotheeklooptijd korte termijn 

Afbeelding 5.3 Overzicht winst, gelijk spel en verlies

Uiteraard kunnen deze aspecten met allerlei andere onderwerpen worden aangevuld. Eenvoudig plussen 

en minnen optellen is niet de manier om te bepalen welke kerk het beste uit de bus komt. De catego-

rieën onderling hebben namelijk verschillende weegfactoren, maar welke nu zwaarder weegt dan de 

ander is moeilijk te onderbouwen. Vanwege de subjectieve kant is dit de taak van een jury. Dit is een zeer 

moeilijke taak, want veel heeft met smaak te maken. Een monumentenzorger beoordeelt de uitvoering 

anders dan een marktaanbieder. Verder is het herbestemmen van alle tijden. Historisch gezien is dan 

ook niet hard te maken dat de door architecten, kunsthistorici of kerkgenootschappen beleden samen-

hang tussen vorm en inhoud een wet van Meden en Perzen is. 

De selectielijst is aan de beoordelingscommissie voorgelegd om op een aantal aspecten hun waardering 

te toetsen. Al gauw werd duidelijk dat de informatie over de casestudies te summier is om er een 

eenduidig oordeel over te vellen. Zowel de ruimtelijke situatie zou vóór en na de transformatie fysiek 

bezocht moeten zijn als ook zouden de persoonlijke afwegingen van alle belanghebbenden gehoord 

moeten worden om een evenwichtige beoordeling te kunnen doen. Dit was binnen het tijdsbestek van 

dit onderzoek niet uitvoerbaar.

Eenvoudig plus
sen en minnen 
optellen is niet 
de manier om te 
bepalen welke 
kerk het beste 
uit de bus komt.
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5.9 Instrumenten (notie 6: Hoe?)
In de afgelopen jaren is er al heel veel bestaand instrumentarium ontwikkeld om transformatieprocessen 

te ondersteunen (zie voorgaand schema). Dit zijn niet alleen een hele reeks aan onderzoeken, studies en 

publicaties, maar ook diverse werkbare modellen. Daarnaast zijn er vele middelen op te noemen, die 

men in eerste instantie niet direct in verband zou brengen met het doel van een goede herbestemming. 

Bovendien kan bestaand instrumentarium gebruikt worden om nieuw en beter instrumentarium te 

ontwikkelen.

Instrumenten ten behoeve van monumentale selectie

Sommige kerkelijke organisaties hebben ervoor gekozen een selectie te maken voor hun gebouwenbe-

leid in de toekomst. Bij de factor Tijd kwam al ter sprake dat het Bisdom van Haarlem dit in �967 voor 

Amsterdam�2 had opgezet. In deze tijd van secularisatie zijn kerken gedwongen dit selectiebeleid verder 

uit te werken, indien een overwogen besluit voor de toekomst gewenst is. Uit de afstotingsgeschiedenis 

is te constateren dat in de praktijk de uitstraling van het betreffende kerkgebouw van invloed is. Zo 

noopt een religieus Gesamtkunstwerk tot integraal behoud. Hoewel het aantal niet representatief is, blijkt 

uit de deelstudie Monumentaal dat de kerken, die onder deze categorie vallen meestal een religieuze  

(6; 30%) of maatschappelijke functie (9; 45%) krijgen. In vijf gevallen (25%) zijn er woningen of 

kantoren in gekomen. Er wordt dus relatief vaak een religieuze herbestemming gerealiseerd.

Architectonisch of stedenbouwkundig erfgoed met beperkte religieuze connotaties geeft meer bestem-

mingsmogelijkheden in een waardige context. Hiervan zijn �7 kerken (�8%) religieus herbestemd, 49 

(54%) maatschappelijk en 26 (28%) tot kantoren, woningen of amusementsfuncties. Dit wil zeggen 

minder religieuze herbestemmingen, maar meer maatschappelijke en commerciële functies dan bij het 

Gesamtkunstwerk.

Alle overige kerkgebouwen, die een beperkte waarde hebben, worden uitsluitend geselecteerd op nut. 

Het gaat dan overwegend om niet monumentale kerken. Hiervan zijn er 46 (24%) religieus herbestemd, 

�5 (8%) maatschappelijk, 4� (2�%) commercieel en 89 (47%) gesloopt. Het zwaartepunt bij deze groep 

ligt dus bij gesloopte kerken, dan bij religieuze of commerciële herbestemmingen en pas op het laatst bij 

maatschappelijke functies.

�2 Bisdom Haarlem. ‘Eerste verslag Diocesane commissie kerkelijke monumenten.’ (in:) Amsterdam kerken binnen de singelgrachtgordel. 
Hilversum: �967. en Bisdom Haarlem. ‘Tweede verslag Diocesane commissie kerkelijke monumenten.’ (in:) Analecta voor het Bisdom 
Haarlem. Jrg. �7, nr. 5. Hilversum: �970.
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Op basis van deze waardebepaling kan een selectie plaatsvinden van het kerkenbestand. Het dient als 

middel om het afstotingsproces te sturen. Het vraagstuk van alle gebouwen wordt door selectie 

opgeknipt. Het beleid van alle partijen kan hierop worden afgestemd. In een schema ziet dit er als  

volgt uit:

Waardebepaling Beleid

1. integraal religieus cultuurhistorisch erfgoed  

of Gesamtkunstwerk (exterieur, interieur, 

kerkgeschiedenis, mentale betekenis)

behoud inclusief (deels) religieuze functie

2. monumenten van esthetische waarde  

(architectuurhistorisch)

behoud of herbestemming met behoud van de 

architectonische kwaliteit 

3. monumenten van stedenbouwkundige 

waarde

herbestemming of sloop/nieuwbouw met 

behoud van de stedenbouwkundige kwaliteit

4.

van beperkte waarde sloop/nieuwbouw of herbestemming gericht 

op vernieuwende herbestemmingsarchitectuur

Afbeelding 5.4 Overzicht waardebepaling en beleid

Instrumenten ten behoeve van programmatische selectie

• Transformatiepotentiemeter (zie bijlage 09)

• Functiekeuzemodel (zie bijlage 09)

• Transformatiemeter voor kerkgebouwen (zie bijlage 09)

• Herbestemmingswijzer�3 (zie bijlage 09)

• Benchmarkingsonderzoek (zie bijlage �0)

• Inkos, een studie computerprogramma opgezet door de TU Delft om functies te relateren aan 

investeringen.

• ABT-Quickscan, ingenieursbureau ABT heeft een methode ontwikkeld om snel vast te stellen of een 

gebouw geschikt is voor hergebruik wat betreft functies en kosten. De draagconstructie, gebouw-

schil, toegangen, inbouw en installaties worden beoordeeld op conditie, regelgeving en kwaliteit.�4

• Stappenplan Geloof in transformatie�5

Planologische of bestuurlijke instrumenten

• Structuurvisie

• Bestemmingsplan. Groot ideaal is het vrij maken van de bestemming als een pand leeg komt te 

staan of een meedenkende houding van Burgemeester en Wethouders. Partijen kunnen dan inspelen 

op een mogelijk tweede leven. 

�3  Hek, M., J. Kamstra et al., Herbestemmingswijzer. Herbestemming van bestaand vastgoed. Delft 2004.
�4  www.abt.eu/hergebruik/
�5  Geraerdts, B. en T. van der Voordt. ‘Geloof in transformatie?’ (in:) BOSS magazine. Najaar 2006.
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• (Aan de sloopvergunning gekoppeld) Beeldkwaliteitsplan

• Welstandsbeleid

• Beschermd stads- of dorpsgezicht 

• Stedenbouwkundig beschermde status

• Sloopverbod

• Het omdraaien van de rollen door de monumentenzorger niet te laten toetsen maar de plannenma-

ker te laten bewijzen dat hij de waarde niet aantast.

Monumentale instrumenten

• Monumentenaanwijzing 

• Aanwijzingscriteria RACM (zie bijlage 07)

• Cultuurhistorisch waarde model (zie bijlage 09)

• Waarderingscriteria

Architectonische instrumenten

• Ontwerpwedstrijden

Maatschappelijke instrumenten

• Betrekken van alle maatschappelijke groeperingen

• Verruiming herbestemmingsmogelijkheden vanuit de kerk en gemeente wat betreft functie-

mogelijkheden

• Publieke functies in kerken

Financiële instrumenten

• Toepassing van vrijstellingen van het bestemmingsplan volgens artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke 

ordening 

• Ontheffingen op andere vergunningen, zoals de gebruiks-, horeca- en milieuvergunning

• Vrijstelling of aanpassing van de heffingsvoorwaarden voor gemeentelijke lasten, zoals onder meer 

de onroerend zaakbelasting (OZB) en de waterschapslasten, die zijn gekoppeld aan de WOZ-

waarde. (Voor kerken zijn de heffingen gereduceerd mits het gebouw voor meer dan 70% bestemd  

is voor openbare erediensten en levensbeschouwelijke bezinningsbijeenkomsten. Wordt door een 

tijdelijk gebruik van dit percentage afgeweken, dan gaan alle gekoppelde lasten exponentieel 

omhoog.)

• Subsidies voor monumenten, maatschappelijke initiatieven, etc.

• Laagrentende leningen via het Nederlands Restauratie Fonds (NRF)

• Prins Bernhard Cultuurfonds

• VSBfonds

• Aankoop door de gemeente

Literatuuronderzoeken

• Zie literatuurlijst

• Bundelen van kennis, zoals die aanwezig is bij de verschillende ministeries, Rijksdienst van 

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), provincies, provinciale steunpunten, 

gemeenten, Monumentenwachten, Erfgoedhuizen, Vereniging van Beheerders van Monumentale 

Kerken (VBMK), RK bouwbureaus, erfgoedmakelaars, diverse architectenbureaus, enz.
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Inventarisaties

• Gebruikte lijsten, zoals genoemd in hoofdstuk 2

• Reliwiki

• Herbestemming van Kerken - een ontnuchterend relaas�6

• Regionale Kerkenplannen

• Voorbeeldprojecten in diverse studies

5.10 Conclusies
Het transformatieproces kent een checklist van verschillende noties:

Notie 1: Het herontwikkelingstraject kent geen vaste volgorde (Wanneer?)

Het proces van herbestemmen of herontwikkelen is een langdurig proces en kent geen logische 

volgorde, fasering of strategische lijn. Een en ander betekent dat de belangrijke spelers steeds opnieuw 

hun plaats en positie op het speelveld moeten bepalen, alert moeten zijn op nieuwe spelers en nieuwe 

ontwikkelingen, steeds opnieuw moeten nagaan welke doelen haalbaar zijn en welke stappen gezet 

kunnen worden om vooruit te komen. 

Notie 2: Tijd is een complicerende factor (Hoelang?)

De casebeschrijvingen laten herbestemmingstrajecten van gemiddeld 6 tot 8 jaar zien. Deze lange 

trajecten werken nadelig op de herbestemming, omdat dit een onderhoudsachterstand bewerkstelligt, 

oplopende renteverliezen met zich meebrengt en de plankosten doen oplopen.

Notie 3: Maatschappelijke waarde van een kerkgebouw (Welke?).

Behoud van het kerkgebouw met een (deels) religieuze functie zou het best zijn, gevolgd door her-

bestemming met een maatschappelijke functie. De PKN en RK-kerk wijzen een commerciële functie af, 

maar ook de maatschappij is hier terughoudender in geworden.

Een juiste afweging voor de investering ten opzichte van het behoud is van invloed op het eindresultaat. 

Investeringen voor maatschappelijke herbestemmingen kunnen de verkoop van ander kerkelijk vastgoed 

zijn of een deel van het kerkterrein, het rekenen van een niet commerciële huurprijs of het toevoegen van 

een commerciële functie, het genoegen nemen met een laag rendement of hoge bijkomende kosten, en 

het aantrekken van publiek geld. Sloop van de kerk is soms het laatste redmiddel om een nieuw 

(maatschappelijk) programma te kunnen realiseren.

Notie 4: Alle betrokken partijen hebben hun eigen belangen (Wie?). 

Het proces van herbestemmen kent een groot scala aan belanghebbers met ieder hun eigen belangen: 

• Als eigenaren hebben de PKN en de RK-kerk een visie opgesteld over de toekomst van hun kerkge-

bouwen, die in grote lijnen veel met elkaar gemeen hebben. Alleen waardige herbestemmingen als 

een religieuze herbestemming of een sociaal-culturele herbestemming zijn voorstelbaar al blijkt uit 

de groslijst dat de praktijk van herbestemmingen in de afgelopen 35 jaar een genuanceerder beeld 

geeft.

• De gemeente heeft een aanzienlijke invloed door het ‘etiketteren’ van het perceel waarop de kerk 

staat en kan daarmee sturing uitoefenen op het proces; als dwangmiddel, maar ook om gewenste 

ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren. In de praktijk is zowel negatief als positief gebruik 

gemaakt van de burgerlijke invloed.

�6 Pollmann, T., Herbestemming van Kerken, een ontnuchterend relaas. RDMZ. Den Haag �995. 



116

• De Rijksoverheid heeft met de Visie Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp plannen gemaakt om 

herontwikkeling te stimuleren.

• Maatschappelijke belangengroepen hebben veelal tot doel om én de maatschappelijke functie én  

het gebouw te behouden.

• De rol van (gemeentelijke) monumentenzorgers is vanwege het toekennen van het instrument  

van de monumentenaanwijzing aanzienlijk. 

• Projectontwikkelaars en corporaties zijn belangrijke marktpartijen, waarmee samengewerkt  

kan worden.

• Herontwikkeling van een kerk(locatie) brengt altijd een verandering voor de omgeving van de 

omwonenden met zich mee, wat een reden is tot behoefte aan betrokkenheid.

• Kerkgangers hebben baat bij een waardig proces, te vergelijken met een rouwproces.

Wat al deze spelers overigens gemeen hebben is de vaak onderschatte factor van de emotie.

Notie 5: Afweging tussen winst en verlies (In welke mate?)

Afwegingen moeten gemaakt worden op het gebied van architectuur, stedenbouw, bouwtechniek, religie, 

maatschappij, monumentenzorg, bestuur, tijd, financiën en emotie. Een herbestemmingsproces dat de 

drijfveren van alle betrokkenen erkent, is er op uit op alle factoren winst, of op zijn minst gelijkspel te 

halen. Hier bevinden we ons echter op subjectief terrein omdat de categorieën onderling door iedereen 

anders worden beoordeeld.

Notie 6: Inzet van instrumentarium (Hoe?)

In de afgelopen jaren is er al heel veel bestaand instrumentarium ontwikkeld om transformatieprocessen 

te ondersteunen. Literaire studies, inventarisaties, functiemodellen, instrumentarium op planologisch, 

bestuurlijk, monumentaal, maatschappelijk, financieel, architectonisch, stedenbouwkundig gebied en 

selectie-instrumenten. 
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Casestudies6

Er zijn 13 kerken geselecteerd voor diepgaander onderzoek wat betreft de maatschappelijke, 

 monumentale en economische waarde. Hiervan zijn er 10 herbestemd en 3 gesloopt. 

Herbestemde Kerken - religieus + meervoudig

1.  Amsterdam  Oranjekerk

2.  Alkmaar   H. Joseph

Herbestemde Kerken - multifunctioneel

3.  Amsterdam  Sint Willibrordus binnen de Veste of De Duif

4.  Den Haag   Julianakerk

5.  Sint Jacobiparochie  De Groate Kerk

Herbestemde Kerken - maatschappelijk

6.  Amsterdam  OLV Altijddurende Bijstand of Chassékerk

7.  Gouda  Allerheiligst Sacrament

8.  Alkmaar  H. Pius X

9.  Nijmegen  OLV Ten Hemelopneming of Daniëlskerk

Herbestemde Kerken - wonen

10.  Arnhem   OLV Onbevlekt Ontvangen

Gesloopte kerken

11.  Amsterdam   Pius X

12.  Dordrecht   OLV Onbevlekt Ontvangen

13.  Den Haag   OLV Altijddurende Bijstand



1 Oranjekerk, Amsterdam

Huidig interieur.Exterieur.

Huidig interieur. Voormalig interieur.
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1  Amsterdam - Oranjekerk

Van Ostadestraat, Amsterdam

Denominatie: Protestantse Kerk Nederland

Stroming: Neoromaans/neogotisch

1903 - Architect: C.B. Posthumus Meyes

1999 - Kerkelijke gebruik + verhuur + kantoorruimten

Gemeentelijk Monument

De Oranjekerk kent een bijzondere voorgeschiedenis omdat de bouw geïnitieerd werd op aandringen 

van de leden van de Hervormde Gemeente. In 1893 ontving de kerkenraad van de Nederduitsch 

Hervormde Gemeente een verzoek van de ‘Vereeniging tot behartiging van de godsdienstige belangen 

van de bewoners van de buitenwijken’ om een kerk op te richten. Tien maanden eerder was echter de 

Muiderkerk gebouwd, dus de bouw van een nieuwe kerk zat er niet in. Zeven jaar later was de tijd rijp 

voor de bouw van een nieuwe kerk voor De Pijp, één van de 19e eeuwse uitbreidingswijken. Het ontwerp 

werd gemaakt door architect Posthumus Meyes. Toen rond de eeuwwisseling de financiering voor de 

bouw van de kerk rond was, kon men beginnen. Voor de bouw van een toren, een belangrijk element in 

de Christelijke kerkenbouw dat symbool staat voor de verheffing van de ziel tot God, werd de ‘Stuivers-

vereeniging’ opgericht. De vereniging zamelde regelmatig vijf cents stukken in om de bouw van de toren 

te financieren. Op vrijdag 11 september 1903 werd de kerk ingewijd waarbij het hulde brengen aan het 

geslacht van Oranje centraal stond. De Oranjes werden gezien als ‘helden, die voor de burgerlijke en 

godsdienstige vrijheid van het volk hebben gestreden met al hunne kracht’.1

Net als bij veel andere kerken loopt het aantal kerkgangers in de jaren zestig, als gevolg van de ontzui-

ling en ontkerkelijking, sterk terug. De fusie met een gereformeerde wijkgemeente in 1972 blijkt niet 

voldoende om de kerk te kunnen onderhouden. In 1993 komt men tot het besluit om de kerk te slopen 

en te vervangen door nieuwbouw. Buurtbewoners die van de plannen vernemen komen daarop in actie 

en richten de ‘Werkgroep Oranjekerk’ op. Zij doen onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud van de 

kerk en na twee jaar lobbyen, vinden ze het Amsterdams Monumenten Fonds (later gefuseerd met 

Stadsherstel) bereid om de kerk over te nemen. De oplossing is een opdeling van de kerk in een 

kerkruimte en een kantoor- werkruimte voor maatschappelijke en culturele instellingen en kleine 

bedrijven. Door middel van entresols en tussenvloeren wordt extra ruimte gecreëerd, zodat het gebouw 

optimaal benut kan worden. Niet alleen de functie, maar ook de ruimtelijkheid van de kerkelijke ruimte is 

zoveel mogelijk intact gehouden. 

1.1 Maatschappelijke waarde
Aan de maatschappelijke waarde die de kerk al had en heeft weten te behouden als religieus centrum, is 

een tweede maatschappelijke waarde toegevoegd doordat de nieuwe kantoorruimte directe levendigheid 

in dit deel van de Pijp heeft teruggebracht. De circa 80 medewerkers en de bezoekers verplaatsen zich 

hoofdzakelijk per fiets en met het openbaar vervoer. In het kerkelijk deel van het gebouw zijn er naast de 

dienst op zondag vrijwel elke dag zeer uiteenlopende activiteiten in de kerk. Er kan gezegd worden dat 

de herbestemming de maatschappelijke waarde van de kerk heeft versterkt. Alle belanghebbenden - 

zowel de kerk, als de huidige eigenaar Stadsherstel, het stadsdeel, de buurtbewoners en huurders- 

hebben voordeel gehad bij deze herbestemming. 

1  Prins, Peter: 2000. Nieuwsbrief 45, Stadsherstel Amsterdam N.V.
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Kostenoverzicht Oranjekerk Amsterdam
Multifunctioneel
Amsterdam 1
Oranjekerk

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Marktsector factor: 1,34
Adres Tweede van Helststraat
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam
Typologie Neoromaan/neogoot
Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gem. mon. sinds 1998 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 922
BVO toegevoegd 967
BVO nieuw 1889
VVO nieuw 1584

Geïndexeerd

Verwervingskosten 158.823€          212.891€        
Directe bouwkosten 2.761.993€       3.702.246€     
Inrichtingskosten -€                  -€               
Bijkomende kosten 265.788€          + 356.269€        +
Stichtingskosten 3.186.604€       4.271.406€    

Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 1.128.369€      
Uitgesplitst naar interieur 2.146.437€      

Stichtingskosten ex. verwerving 3.027.781€       4.058.515€     

Netto Stichtingskosten 2.206.330€       2.957.421€     

Onderhoudskosten 30.000€            40.213€          
Onderhoudssubsidies - -€               -
Netto onderhoudskosten 30.000€            40.213€         

Exploitatielasten - vast 26.952€            36.127€          
Exploitatielasten - incidenteel + -€               +
Exploitatielasten - totaal 26.952€            36.127€         

Vaste huuropbrengsten 173.000€          200.000€        
Incidenteel verhuur + -€               +
Totaal 173.000€          200.000€       

Bijdrage Hervormde gemeente 430.000€          576.383€        
Subsidies overheid (ISV) 585.486€          784.800€        
Bijdrage Heineken gelden Stadsdeel 394.788€          + 529.184€        +
Totaal 1.410.274€       1.890.367€    

Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%
Subsidie % van stichtingskosten 31%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 17%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,84
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.012€              2.697€            
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.462€              1.960€            
Stichtingskosten / m2 BVO 1.687€              2.261€            
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.603€              2.148€            
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.168€              1.566€            
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 109€                 126€               
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 36€                   48€                 

Interne rendementseis 6%
Marktrendement
Behaalde BAR 9,7%
Behaalde BAR (zonder subsidies) 5,4%
Behaalde NAR 6,5%
Behaalde NAR (zonder subsidies) 3,6%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Kerkelijk gebruik + verhuur + kantoren
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1.2 Monumentale waarde
De Oranjekerk is sinds 1998 een gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische en steden-

bouwkundige waarden. De kerk is een zeldzaam overblijfsel van Hervormde Kerkenbouw aan het einde 

van de negentiende eeuw, door de stadsuitbreidingen was er behoefte aan een kerk voor elke wijk. Toen 

de bewoners in 1899 140.000 gulden hadden bijeengespaard voor de bouw van een nieuwe kerk, besloot 

de kerkenraad in te stemmen met de bouw. C.B. Posthumus Meyes werd als architect aangesteld. De 

kerk fungeert nog steeds als markant herkenningspunt in de buurt en werkt bovendien als verbindend 

element tussen de oude en de nieuwe Pijp.

De waardestelling ten behoeve van de monumentenaanwijzing is opgesteld in 1993. Dit was ook het jaar 

waarin het kerkbestuur besloot de kerk te slopen. De daadwerkelijke aanwijzing vindt echter pas plaats 

in 1998 als het Amsterdams Monumenten Fonds de kerk officieel overneemt. Er is te weinig informatie 

om hier conclusies aan te verbinden, maar bekend is wel dat het gemeentebestuur in eerste instantie 

niets zag in het behoud van de kerk. Het waren vooral de omwonenden en de kerkbezoekers die een 

monumentenstatus nastreefden. In 1995 kentert de houding van de stadsdeelraad. Op aandringen van 

het Dagelijks Bestuur schenkt de stadsdeelraad 1 miljoen gulden, afkomstig van de Heinekengelden2, 

aan de kerk.3 De schenking toont aan hoe graag het stadsdeel de kerk wil behouden. In dit beeld past 

ook de aanwijzing als monument. 

Toen de kerk als monument werd aangewezen was deze nog niet herbestemd, maar de plannen waren al 

wel bekend. De waardestelling is geschreven op basis van de oorspronkelijke situatie in 1993 waar met 

name het stedenbouwkundige belang van de Oranjekerk en de bijzondere onstaansgeschiedenis van de 

kerk als belangrijkste waarden worden beschreven. Zo bezien doet een herbestemming geen afbreuk aan 

de monumentale waarde van het gebouw. Sterker nog: de herbestemming zorgt ervoor dat de Oranje-

kerk als stedenbouwkundig baken in de wijk blijft bestaan. 

1.3 Economische waarde
Nadat de kerkgemeenschap de onderhouds- en exploitatiekosten niet meer kon opbrengen en het 

gebouw gesloopt dreigde te worden, heeft het Amsterdams Monumenten Fonds (later opgegaan in 

Stadsherstel) het gebouw gekocht, gerestaureerd en herbestemd. In 2000 is de restauratie voltooid. De 

kerk bestaat na de verbouwing voor 70% uit kantoorruimte, en de overige 30% is weer in gebruik 

genomen door de kerkgemeenschap. De verwervingskosten in het overzicht betreft het deel van de kerk 

dat is aangekocht door Stadsherstel. Na de restauratie en de verbouwing voldeed het kerkbestuur haar 

deel van de bouwkosten aan Stadsherstel. Dat is de bijdrage van de Hervormde Gemeente in het 

overzicht. Daarna is het gebouw juridisch gesplitst en verenigd in een Vereniging Van Eigenaren. Beide 

partijen zijn hierdoor verantwoordelijk voor het gebouw. Met de Vereniging van Eigenaren hebben zij 

bovendien een wettelijke verplichting tot onderhoud en het opstellen van een onderhoudsplan. Dit 

garandeert een langdurige voortzetting van het gebouw. Qua duurzaamheid is een Vereniging van 

Eigenaren dan ook een solide constructie.

Een deel van de restauratie, 31 %, is betaald uit subsidiegelden. Zo is onder meer subsidie verkregen in 

het kader van het ‘Investeringsbudget stedelijke vernieuwing’ (ISV/Cultuurimpuls). Dit budget werd vanuit 

het rijk beschikbaar gesteld door het ministerie van VROM. Ook het stadsdeel De Pijp heeft een bijdrage 

geleverd uit de zogenaamde Heinekengelden. Toen Heineken vertrok uit De Pijp is op de locatie van de 

fabriek nieuwbouw ontwikkeld. De meeropbrengsten van de herontwikkelingwaarde werden beschikbaar 

gesteld aan ontwikkelingsprojecten in de wijk met maatschappelijke doelstellingen.

2  De Heinekengelden bestaat uit geld dat door de bierbrouwer is geschonken aan stadsdeel de Pijp voor goede doelen
3  Luigies, Barbara: 2000. Nieuwsbrief 45, Stadsherstel Amsterdam N.V.
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De Oranjekerk heeft een Netto Aanvangsrendement (NAR) van 6,5%. Daarin is de restauratie van het 

gehele gebouw meegerekend, dus ook het kerkelijk centrum. De opbrengstwaarde van de kantoorruimte 

die is gerealiseerd, is van zeer hoog niveau. Belangrijk hierbij is de kwaliteit van de hoogwaardige 

kantoorruimte, maar vooral ook dat voor de locatie een hoge prijs per vierkante meter gevraagd kan 

worden. De Pijp is een gewilde en aantrekkelijke wijk en kan gezien worden als het Quartier Latin van 

Amsterdam. De huidige huurder betaalt jaarlijks bijna e 200.000,-- wat neerkomt op iets meer dan  

e 180,-- per m2 per jaar. 

De oplossing van de combinatie van een commerciële invulling met de oorspronkelijke kerkelijke functie 

kan als een zeer goede oplossing worden gezien: er is verantwoord omgegaan met het gebouw en zijn 

betekenis in de breedste zin, zowel met de ruimtelijk stedenbouwkundige kwaliteit als met de religieuze 

betekenis.

1.4 Succesfactoren en valkuilen
Herbestemming met gedeeltelijk behoud van de kerkfunctie is vooral gelukt vanwege:

- de A1-locatie,

- een commerciële huurprijs van het kantoordeel,

- grote financiële bijdrage vanuit de stad (Heinekengelden),

- aanwezigheid van een Vereniging van Eigenaren.



2  Alkmaar - H. Joseph

Nassaulaan 2, Alkmaar

Denominatie: Katholiek

Stroming: Neogotisch

1906 - Architect: A.A.J. Margry, J. Margry, J.M. Snickers

2006 - Parochieel centrum en kerkelijk gebruik

Rijksmonument

Vanwege het teruglopende bezoekersaantal en uit financiële overwegingen zijn in 1998 vier parochies in 

Alkmaar gefuseerd: de H. Laurentius, H. Joseph, H. Pius X en de H. Don Bosco. De grote en rijksmonu-

mentale stadskerk H. Laurentius (Gesamtkunstwerk) heeft een regionale functie gekregen. Twee andere 

kerkgebouwen zijn afgestoten, evenals een pastorie. De Pius X is verkocht en heeft een hospice als 

nieuwe bestemming gekregen. De Don Bosco kerk is gesloopt ten behoeve van de herstructurering van 

de wijk Overdie. Met de opbrengst van beide kerken is de H. Joseph verbouwd en is een onderhoudsre-

serve voor de H. Laurentius gecreëerd. 

Aan het begin van het fusieproces heeft alleen de H. Laurentius een monumentenstatus. In maart 2002 

wordt ook de H. Joseph aan de Kennemersingel (naar ontwerp van Margry & Snickers) tot rijksmonu-

ment benoemd. Ondanks deze status is de H. Joseph ingrijpend verbouwd om als centraal parochiecen-

trum dienst te kunnen doen. De parochie had namelijk grote behoefte aan meerdere kleinere ruimtes, 

naast een centrale ruimte voor de kerkdiensten. In eerste instantie werd hiervoor naar de pastorie 

gekeken. Maar uiteindelijk bleek het veel slimmer de faciliteiten in de kerk zelf te realiseren en de 

pastorie te verkopen. De benodigde ruimte werd gevonden door de kerkzaal te verkleinen. Hierdoor 

konden in het schip, met behulp van een 3-laagse, reversibele inbouw, de gevraagde kantoorruimtes, 

vergaderruimtes en voorzieningen worden gerealiseerd. De kerkzaal zelf biedt nog steeds plaats aan 

zo’n 300 kerkgangers, overigens wel klein genoeg om niet de concurrentie aan te gaan met de grote H. 

Laurentiuskerk. 

2.1 Maatschappelijke waarde
De maatschappelijke waarde van de H. Joseph is door de herbestemming toegenomen. Om te beginnen 

fungeert de kerk nu als viering- en ontmoetingsruimte voor meerdere parochies. In het interieur zijn 

reminiscenties, ‘herinneringen’, opgenomen uit de afgestoten kerkgebouwen, zoals enkele glas-in-lood 

taferelen uit de Don Bosco. Ook het ‘nieuwe’ orgel is zo’n herinnering. Het is samengesteld uit de best 

samenwerkende registers van de orgels van de H. Joseph, Don Bosco en Pius X. 

Dankzij de integratie van het parochiecentrum in het kerkgebouw werd het bovendien mogelijk het 

ideaal van de “open kerk” weer meer inhoud te geven. De kantoorruimtes en vergaderruimtes zijn echter 

alleen voor parochieel gebruik en hebben dus alleen een maatschappelijke waarde op kerkelijk niveau. 

Overigens zijn kerkzaal en nevenruimtes visueel, akoestisch (zo ver als mogelijk) en organisatorisch wel 

gescheiden, zodat ze - technisch gezien - ook als profane unit zouden kunnen functioneren.

2.2 Monumentale waarde
In 2002 verkreeg de H. Joseph de status van Rijksmonument. De driebeukige kruisbasiliek wordt 

gewaardeerd vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde. Het is een ‘gaaf bewaard voorbeeld 

van de vroeg 20ste-eeuwse neogotische kerkelijke bouwkunst naar ontwerp van gebroeders Margry en 

Snickers’. Bovendien is de kerk belangrijk vanwege haar ensemblewaarde als hoofdonderdeel van een 

kerkcomplex. Tot slot heeft ook de dominante positie van de kerk in het stadsbeeld net buiten de singels, 

een rol gespeeld bij de monumentenaanwijzing.
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Nieuw interieur.

Foto’s: Ed Seeder en  
Bisdom van Haarlem

Exterieur.

2 H. Joseph, Alkmaar

Nieuw interieur.

Voormalig interieur.
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Vier jaar na de aanwijzing werd het interieur van de kerk ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de 

oorspronkelijke (maar sinds 50 jaar al niet meer bestaande) decoratie. Delen van de oorspronkelijke 

kleurstellingen en decoraties zijn gereconstrueerd, maar op vloer- en lambriseringsniveau zijn eigen-

tijdse kleurstellingen toegepast. Het oorspronkelijke, kleine en hoge priesterkoor in de absis met 

hoogaltaar, is verwijderd. Voor de façade van de inbouw zijn eigentijdse vormen en kleuren toegepast, 

zodat deze zich toont als een meubel. 

De ingrijpende wijzigingen zijn in goed overleg met de gemeentelijke monumentenzorg en de rijksdienst 

tot stand gekomen. Daarin was sprake van een zekere speelruimte, doordat de kerk van binnen, 

tengevolge van de beeldenstorm van de jaren ‘60, volledig was uitgewoond. Hierdoor kon ook tegemoet-

gekomen worden aan de wens van de parochie om niet “monumentaal”, maar eigentijds - en met een 

flexibele inrichting - te kerken. Daarnaast is de parkeergelegenheid verbeterd door overtollige en 

ontsierende bijgebouwen te slopen. De status van rijksmonument vereiste wel dat de kerk eenvoudig 

weer in oorspronkelijke staat teruggebracht kan worden. Hiermee is in de plannen rekening gehouden.

2.3 Economische waarde
In Alkmaar zijn vier verschillende parochies samengegaan, waarbij twee kerken zijn afgestoten, en 

binnenkort een pastorie. De Pius X is verkocht met een hospice als nieuwe bestemming. De Don Bosco 

kerk is gesloopt ten behoeve van herstructurering van de wijk Overdie. De overgebleven H. Joseph is 

omgebouwd tot parochieel centrum, waarin ook de kerkdiensten van de parochie plaatsvinden. In de 

kerk is kantoorruimte, vergaderruimte en zijn voorzieningen ingebouwd, waardoor het gebouw multi-

functioneel bruikbaar is. Het biedt nog steeds plaats aan 300 kerkgangers. De kerk is geheel voor eigen 

gebruik.

De afstoot van de twee kerkgebouwen bracht ca. 2,8 miljoen euro op. Deze winst kon worden aange-

wend om de H. Joseph te verbouwen, waarbij een structurele oplossing voor de parochie en het 

kerkgebouw is gevonden. Deze oplossing is achteraf zelfs beloond door de gemeente met een aanmoe-

digingspremie van e 100.000, -. 

De economische waarde is niet goed uit te drukken in een rendement. Immers, een eigenaarontwikke-

laar, die zelf het gebouw gebruikt, vraagt aan zichzelf geen huur. Er kan dan ook geen rendement 

berekend worden. Bij het delen van de (huur)opbrengsten (e 0,--) door de stichtingskosten is het Bruto 

Aanvangsrendement ook altijd 0%. 

Zou er voor het beeld en de vergelijking met andere kerken wel gerekend worden met een huur voor het 

parochiecentrum (de huur zou circa e 75.000,- bedragen; op een andere locatie zou men immers een 

dergelijk bedrag ook moeten betalen), dan wordt een Bruto Aanvangsrendement van 3,1% berekend. 

Wordt daarnaast rekening gehouden met de toekomstige verkoop van de pastorie voor naar verwachting 

e 700.000, dan kan het Bruto Aanvangsrendement nog oplopen tot  4,3%.

De winst voor de parochie ligt vooral in de verminderde onderhouds- en exploitatielasten. Door het 

teruggelopen kerkbezoek konden niet alle kerkgebouwen meer in stand worden gehouden. Het kerkge-

bouw van de H. Joseph was aan de buitenkant steeds goed onderhouden en derhalve in goede staat. De 

keuze voor behoud van de H. Joseph is in dat licht een verstandige keuze geweest. Ook de keuze om het 

parochieel centrum in de kerk te bouwen en de pastorie te verkopen, betekent minder onderhoud. 

Dankzij de compartimentering van de kerk wordt het gebouw nu bovendien doorlopend gebruikt en zijn 

de exploitatie- en onderhoudslasten, verhoudingsgewijs, afgenomen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat een herbestemming met een zeer laag rendement (0% in werkelijkheid en 

3,1% bij verhuur) toch succesvol kan zijn. Echter, uitsluitend de verkoop van de twee afgestoten kerken 

heeft de financiële dekking kunnen geven aan deze herbestemming.
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Kostenoverzicht H. Joseph, Alkmaar
Multifunctioneel
Alkmaar 2
H. Joseph

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Marktsector 1,02
Adres Nassaulaan 2
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar Parochie Matthias & Laurentius
Typologie Neogotisch
Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk 
Monumentenstatus Rijksmon. sinds 2002 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 784
BVO toegevoegd 352
BVO nieuw 1136
VVO nieuw 988

Geïndexeerd

Verwervingskosten -€                 -€                 
Directe bouwkosten 2.209.282€       2.244.349€       
Inrichtingskosten 123.654€         125.617€         
Bijkomende kosten 212.854€         216.233€         
- Financieringskosten 78.290€ + 79.533€ +
Stichtingskosten 2.545.790€       2.586.200€    
Stichtingskosten ex. verwerving 2.545.790€       2.586.200€       

Netto Stichtingskosten 2.445.790€       2.484.612€       

Onderhoudskosten 15.000€           15.238€           
Onderhoudssubsidies 9.750€             - 9.905€             -
Netto onderhoudskosten 5.250€             5.333€           

Exploitatielasten - vast -€                 
Exploitatielasten - incidenteel + -€                 +
Exploitatielasten - totaal -€                 -€               

Incidenteel verhuur -€                 -€                 
Huuropbrengsten parochiële ruimtes à € 75.000,-- 75.000€           76.190€           
Toekomstige verkoop pastorie (prognose) 700.000€         711.111€         
Totaal huur- en verkoopopbrengsten 775.000€         787.302€       

Subsidies overheid 100.000€         101.587€         
Bijdragen derden + -€                 +
Totaal 100.000€         101.587€       

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 87%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 5%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 8%
Subsidie % van stichtingskosten 4%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 0%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.577€             2.618€             
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.945€             1.976€             
Stichtingskosten / m2 BVO 2.241€             2.277€             
Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 2.241€             2.277€             
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.153€             2.187€             
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 76€                  77€                  
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 5€                    5€                    

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) 0,0%
Behaalde BAR (met fictieve huur parochiële ruimtes à € 75,000,--) 3,1%
Behaalde BAR (met verkoopopbrengsten) 4,3%
Behaalde NAR  (zonder toekomstige huur- en verkoopopbrengsten) -0,2%
Behaalde NAR (met fictieve huur parochiële ruimtes à € 75,000,--) 2,9%
Behaalde NAR (met verkoopopbrengsten) 4,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Interessant is de vraag hoe duurzaam dergelijke oplossingen zijn en dan met name de draagkracht voor 

het onderhoud van het kerkgebouw, dat e 15.000,-- per jaar kost. Aanvullende berekeningen geven weer 

dat met de opbrengsten van de twee kerken en de verkoop van de pastorie, samen  

€ 3.486.000,--, de H. Joseph nog 54 jaar op de huidige wijze kan voortbestaan. Ook het onderhoud aan 

de Laurentius van e 50.000,-- per jaar is hierin meegenomen.

Het zal in de toekomst goed gaan als men bedenkt dat de inkomsten eerst door één parochie werden 

opgebracht en nu door drie. Bovendien kan er bij de H. Joseph aanspraak worden gemaakt op subsidies 

voor het onderhoud vanwege de status als rijksmonument. Zolang de gefuseerde parochie niet te sterk 

krimpt, de rijkssubsidies niet slinken en de verkoop van de pastorie goed wordt besteed, is de toekomst 

voor deze kerk verzekerd. 

2.4 Succesfactoren en valkuilen
Herbestemming met gedeeltelijk behoud van de kerkfunctie is succesvol geweest door:

- een regioplan voor vier parochiekerken,

- de opbrengst van twee verkochte kerken, waarmee de twee overgebleven kerken worden 

 gefinancierd,

- een goede samenwerking met de gemeente Alkmaar,

- de fusie van vier parochies, 

- toekomstige instandhoudingssubsidie (rijksmonumenten), 

- constructief overleg met de rijks- en gemeentelijke monumentenzorg.  

Dankzij de hoge opbrengsten van de verkochte kerken is een lange toekomst verzekerd voor de  

H. Joseph. Dit maakte een diepte-investering mogelijk met een lange termijnperspectief.  Een ge-

clusterde aanpak is echter niet in alle gevallen duurzaam. Met name als de verkoop van een kerk te 

weinig oplevert, daalt de haalbaarheid voor de kerken die overblijven. Daarnaast wordt de H. Joseph  

voor eigen gebruik in stand gehouden, zonder dat er inkomsten hoeven worden gegenereerd van een 

vaste huurder.
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Voormalig exterieur.

Interieur.

Exterieur.

3 St.Willibrordus binnen de Veste, Amsterdam

Voormalig interieur. Foto’s: Stadsherstel Amsterdam
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3  Amsterdam - Sint Willibrordus binnen de Veste 
    (De Duif )

Prinsengracht 754-756, Amsterdam

Denominatie: Katholiek

Stroming: Neoclassicistisch

1857 - Architect: Theo Molkenboer

2002 - Multifunctionele verhuur

Rijksmonument

Sinds de Alteratie in 1578 mochten katholieken hun godsdienst niet openbaar belijden. Om toch de 

Heilige Mis te kunnen vieren, kwamen ze samen in huiskerken. De gevelsteen was dan vaak de 

naamgever voor de huiskerk. Na de intocht van de Fransen in 1795 en het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie werd het echter weer mogelijk voor de katholieken hun godsdienst in het openbaar uit te 

oefenen. In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond om die reden een enorme bouwgolf van 

katholieke kerken. In 50 jaar werden ruim 500 kerken gebouwd! De Sint-Willibrordus binnen de Veste is 

zo’n kerk die oorspronkelijk uit een huiskerk voorkomt, namelijk ‘Het Vrede-Duifje’. De statie van De 

Duif werd verheven tot parochiekerk, en in 1857 begon men met de bouw van de eerste katholieke 

parochiekerk in Amsterdam sinds de Alteratie. Theo Molkenboer werd aangesteld om de neoclassicisti-

sche kerk te bouwen aan de Prinsengracht. De kerk kreeg de naam Sint-Willibrordus binnen de Veste, 

maar werd in de volksmond De Duif genoemd. 

In 1968 begon het Bisdom van Haarlem met plannen maken voor de R.K. Citykerk in Amsterdam om 

het overschot aan kerken in te perken. Voor deze plannen moest onder meer De Duif worden afgestoten 

en gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. In 1969 werd het gebouw echter op de rijksmonu-

mentenlijst geplaatst wat een mogelijke sloop bemoeilijkte. Al eerder, in 1967, deed het bisdom 

onderzoek naar de monumentwaardigheid van de kerken binnen de Singelgracht. Van de elf kerken 

stond De Duif pas op nummer negen om te behouden. Toch schrijft men in dit verslag van de dioce-

sane commissie voor kerkelijke monumenten ook dat ‘het uitwendige van dit kerkgebouw, als monu-

ment duidelijk van groter belang is dan het interieur’. En: ‘een andere bestemming van het gebouw lijkt 

ons in de toekomst zeer wel mogelijk, liefst in harmonie met zijn culturele betekenis en behoud van het 

orgel’.1 Zeven jaar later, op 6 januari 1974, sluit men toch de deuren en niet met het doel om het 

gebouw te behouden. 

Als reactie op de sluiting kraakt actiegroep De Duif de kerk en organiseert de zondag erop een dienst. 

Dit blijft niet bij één keer, men blijft allerlei soorten missen vieren. Het bisdom besluit daarop om 

priesters te verbieden in De Duif voor te gaan, maar ook dat houdt de actiegroep niet tegen. Men 

besluit de voorgangers voortaan te kiezen uit de kerkgangers (wijlen Jos Brink is de bekendste voorgan-

ger van De Duif). Hierdoor verandert het publiek wezenlijk, want mensen van allerlei gezindten voelen 

zich aangetrokken tot De Duif. De kerk wordt een oecumenische gemeenschap. 

1  Diocesane commissie voor kerkelijke monumenten. Amsterdam kerken binnen de Singelgrachtgordel. 1967: 16.
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Kostenoverzicht St. Willibrordus binnen de Veste (De Duif ), Amsterdam

Multifunctioneel
Amsterdam 3

Prijspeil 24-2-2005 31/6/2008
Prijspeil correcties Budgetsector factor: 1,05
Adres Prinsengracht 754-756
Beschrijving nieuwe functie Multifunctionele verhuur
Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Amsterdam
Typologie Neo-classicistisch
Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk 
Monumentenstatus Rijksmon. sinds 1969 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 1433
BVO toegevoegd 0
BVO nieuw 1433
VVO nieuw 830

Geïndexeerd

Verwervingskosten 231.428€         242.999€           
Directe bouwkosten 4.052.399€       4.255.019€        
Inrichtingskosten -€                 -€                  
Bijkomende kosten 507.801€         533.191€           
- Financieringskosten 5.241€ + 5.503€ +
Stichtingskosten 4.791.628€       5.031.209€        

Uitgesplitst naar restauratiekosten casco 2.991.628€      
Uitgesplitst naar interieur 1.800.000€      

Stichtingskosten ex. verwerving 4.560.200€       4.788.210€        

Netto Stichtingskosten 3.601.816€       3.781.907€        

Onderhoudskosten 30.000€           31.500€            
Onderhoudssubsidies 10.000€           - 10.500€            -
Netto onderhoudskosten 20.000€           21.000€            

Exploitatielasten - vast 46.906€           49.251€            
Exploitatielasten - incidenteel (gem. '03-'07) 160.000€         + 168.000€           +
Exploitatielasten - totaal 206.906€         217.251€           

Vaste huuropbrengsten 30.000€           31.500€            
Incidenteel verhuur (gemiddelde van 2003-2007) 330.000€         + 346.500€           +
Totaal 360.000€         378.000€           

Subsidies Monumentenzorg 1.145.795€       1.203.085€        
Bijdragen derden 44.017€           + 46.218€            +
Totaal 1.189.812€       1.249.302€        

Verwervingskosten % van stichtingskosten 5%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 85%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 11%
Subsidie % van stichtingskosten 25%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 8%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,58
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 5.773€             6.062€              
Directe bouwkosten / m2 BVO 2.828€             2.969€              
Stichtingskosten / m2 BVO 3.344€             3.511€              
Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 3.182€             3.341€              
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.513€             2.639€              
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 434€                455€                 
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 273€                287€                 

Interne rendementseis 6%
Marktrendement
Behaalde BAR 10,0%
Behaalde BAR zonder subsidies 7,5%
Behaalde NAR 3,7%
Behaalde NAR zonder subsidies 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Als de Raad van State in 1982 het verzoek van de Citykerk afwijst om de kerk van de monumentenlijst af 

te voeren, verandert er iets wezenlijks voor De Duif. Vast staat dat de kerk niet gesloopt mag worden, 

maar ook dat er een oplossing moet komen voor het onderhoud van de kerk. De actiegroep verhuurde 

de kerk al voor verschillende activiteiten, zoals concerten en symposia, maar dat was slechts voldoende 

voor klein onderhoud. In 1995 draagt zich de oplossing aan als het NV Amsterdams Monumenten Fonds 

met het bisdom overeenkomt om het gebouw over te nemen. De stichting De Duif, voortgekomen uit de 

actiegroep, wordt aandeelhouder van het AMF, en daardoor gedeeltelijk eigenaar van de kerk.

Van 1999 tot 2002 restaureert het AMF (inmiddels gefuseerd met Stadsherstel) de kerk en maakt men 

het gebouw geschikt voor recepties, diners, speciale diensten en concerten.2 Er wordt een loshangend 

akoestisch plafond in de viering gehangen dat verstelbaar is en licht en geluid optimaliseert. De vloer 

wordt geschikt gemaakt voor meerdere doeleinden, en er worden toiletvoorzieningen in de crypte 

toegevoegd. Voor eventuele artiesten worden er kleedruimtes met doucheruimtes in een bijruimte van 

het kerkgebouw geplaatst. Tegenwoordig wordt er elke zondag een kerkdienst in De Duif gehouden en 

wordt de kerk verder door Stadsherstel Amsterdam geëxploiteerd ten behoeve van concerten, recepties, 

feesten en modeshows. Spectaculair was het geheime optreden dat Joss Stone in De Duif gaf.

3.1 Maatschappelijke waarde
Het ging al lange tijd slecht met De Duif, maar toen het bisdom besloot te amoveren, nam de belang-

stelling voor de kerk sterk toe. Pas als iets dreigt te verdwijnen, wordt de waarde ervan zichtbaar, zo ook 

met De Duif. De actiegroep die werd opgericht, stelde ook op de lange termijn het behoud van de kerk 

zeker en toont de hoge maatschappelijke waarde die de kerk vertegenwoordigt. Bijzonder is de wijze 

waarop De Duif wordt geëxploiteerd door Stadsherstel; de commerciële verhuur maakt de kerk winstge-

vend, maar er is ook bewust gekozen voor niet-commerciële verhuur onder andere aan de kerkgemeen-

schap. De activiteiten die in De Duif worden georganiseerd, zorgen er tevens voor dat De Duif regelma-

tig bezocht kan worden. Op deze wijze behoudt De Duif een plekje in de maatschappij. 

3.2 Monumentale waarde
De redengevende omschrijving van De Duif geeft geen specifieke reden waarom de kerk in 1969 als 

Rijksmonument is aangewezen. Er wordt slechts een korte omschrijving gegeven van het exterieur - een 

basilicale kruiskerk met in de rooilijn gelegen een neoclassicistische zandstenen gevel met barokke 

inslag - en het aanwezige orgel. Op basis hiervan is het meest aannemelijk dat de kerk om architectuur-

historische redenen aangewezen is als monument. Het Gesu-type kerk is immers bijzonder voor de Lage 

Landen, en de manier waarop de gevel is geïncorporeerd in het huizenblok is ook bijzonder. Vergeleken 

met de Waterstaatskerken voorafgaand aan De Duif en de neogotische kerken erna, is De Duif opvallend 

en alleen daarom al het behouden waard. Ook staat de kerk voor een doorbraak in de katholieke 

kerkenbouw, die na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie een enorme stimulans kreeg. 

De herbestemming heeft de monumentale waarde niet verminderd en dankzij de exploitatie is goed 

onderhoud mogelijk. De wijzigingen die zijn aangebracht hebben geen invloed gehad op de ruimtewer-

king van de kerk. Tijdens de restauratie zijn bovendien de glas-in-lood ramen van de fa. Nicolas uit 

Roermond teruggebracht, evenals diverse schilderingen die onder een witte laag kalk waren verdwenen. 

2  Luigies, B. 2002. Nieuwsbrief 51 Stadsherstel Amsterdam N.V.
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Ook de sjabloonschilderingen van de apostelen in de nissen rondom het altaar, van de hand van Cees 

Dunselman, zijn onder asbest voorzetwanden weggehaald; zij het erg beschadigd door vocht en zouten.3 

Er is bewust voor gekozen om de schilderingen alleen bloot te leggen en niet te restaureren. Hiermee is 

recht gedaan aan de oorspronkelijke verschijning van de kerk maar toont zich tevens de turbulente 

geschiedenis van de kerk.

3.3 Economische waarde
Stadsherstel Amsterdam beheert en exploiteert De Duif. Het is één van de grootste kerken die Stadsher-

stel in zijn bezit heeft. De werkzaamheden aan het gebouw bestonden vooral uit restauratie en het 

toevoegen van faciliteiten als douches, toiletten en akoestische voorzieningen. In 2002 is de restauratie 

van het rijksmonument voltooid. Sindsdien verhuurt Stadsherstel de kerk voor diverse doeleinden.

De totale investeringskosten zijn voor 25% gefinancierd met behulp van subsidies. Vanwege de restaura-

tie zijn de stichtingskosten erg hoog. De Duif moest namelijk een flinke restauratie ondergaan (e 2,9 

miljoen). De kosten voor deze restauratie konden echter voor bijna 40% terug worden gevorderd van, 

toen nog, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De status van rijksmonument voorziet ook in een 

gedeeltelijke subsidiëring van het onderhoud. Een tweede meevaller voor Stadsherstel was dat de 

aankoopprijs laag was. Door middel van de exploitatie van het kerkgebouw ontvangt Stadsherstel 

huurinkomsten om het gebouw te kunnen beheren en onderhouden. Uit de huurinkomsten van de 

eerste jaren is af te leiden dat de incidentele verhuur enigszins op gang moest komen, maar de laatste 

tijd heeft men De Duif ontdekt als sfeervol kerkgebouw. In het rekenoverzicht is de gemiddelde omzet 

van 2006 en 2007 opgenomen. Na een lange aanlooptijd geraakt het rendement in de buurt van de 

vereiste 6%. Het laat zich aanzien dat dit in 2008 wordt gehaald. Stadsherstel draagt 5% dividend af aan 

haar aandeelhouders. 

Geconcludeerd kan worden dat na een stroeve beginperiode de exploitatie van De Duif succesvol en 

duurzaam is. Daarbij moet worden aangetekend dat de locatie voor een dergelijke bestemming optimaal 

is. De Duif is gesitueerd in hartje Amsterdam, een zeer populaire locatie voor culturele activiteiten, 

trouwfeesten en muziekvoorstellingen. Naast de vaste huurinkomsten van het kerkgenootschap, dat nog 

steeds gebruik maakt van het kerkgebouw, komen de grootste inkomsten uit de zaalverhuur (incidentele 

verhuur). Stadsherstel Amsterdam heeft bovendien het voordeel dat het niet alleen een aantal kerkge-

bouwen bezit met een nieuwe functie in en rond Amsterdam, maar ook veel ander vastgoed in eigen-

dom heeft. De inkomsten hiervan kunnen gebruikt worden om een lange aanlooptijd zoals hier bij De 

Duif te overbruggen. Verder kan gezegd worden dat hoewel de aankoopkosten laag waren, de restaura-

tiekosten hoog zijn geweest. Dit kan tegen elkaar weggestreept worden qua investeringen.

3.4 Succesfactoren en valkuilen
Uit de financiële gegevens is gebleken dat herbestemming op overwegend incidentele huur mogelijk 

is, mits:

- er sprake is van een A1-locatie,

- de schaal van de organisatie groot genoeg is om zich een lange aanloopperiode te kunnen 

 veroorloven.

3  Morel, Paul: 2002. Nieuwsbrief 51, Stadsherstel Amsterdam N.V.
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4  Den Haag - Julianakerk

Schalkburgerstraat 217, Den Haag

Denominatie: Protestantse Kerk Nederland

Stroming: Amsterdamse School/ Haagse School

1926 - Architect: G. van Hoogevest 

2005 - Kantoor- en cultuurruimten

Gemeentelijk monument

In 2000 heeft de gemeente Den Haag het overbodig geworden kerkgebouw gekocht van de protestantse 

kerkgemeente. In 2004 wordt het gebouw met een symbolische verkoopprijs van e 1,-- overgedragen 

aan Stadsherstel N.V. Den Haag, die er vervolgens een nieuwe invulling met kantoor- en cultuurruimten 

aan geeft. In de zijbeuken zijn tussenvloeren toegevoegd, waarop kantoorruimtes gecreëerd zijn. 

Burgemeester Deetman gaf destijds het startsein voor de restauratie. 

4.1 Maatschappelijke waarde
Zoals de naam al doet vermoeden, is de Julianakerk nauw verbonden met het koningshuis. Prinses 

Juliana legde in 1924 de eerste steen sindsdien is zij er regelmatig ‘ter kerke gegaan’. Tevens vervult de 

kerk een belangrijke rol in het leven van burgemeester Deetman, die in de omgeving opgroeide. Dankzij 

de centrale ligging en de 60 meter hoge toren is de kerk een belangrijk oriëntatiepunt in de Haagse wijk 

Transvaal. Aan de vooravond van de herbestemming is de Julianakerk een onrendabele kerk in een 

achterstandswijk. De nieuwe bestemming geeft het kerkgebouw een belangrijke sociale en maatschap-

pelijke functie in de wijk. Het huisvest onder andere organisaties als Stek/De Paardenberg, Wijk- en 

Dienstencentrum ‘Centrum’ en de Stichting Haags Islamitisch Platform (SHIP). Het atrium van de kerk 

wordt verhuurd voor bijzondere bijeenkomsten. Door dit multifunctionele gebruik en de aanpak van de 

herbestemming heeft het gebouw een hoge, misschien wel hogere maatschappelijke waarde dan 

voorheen.

4.2 Monumentale waarde
De Julianakerk heeft een groot aantal ruimtelijke kwaliteiten. Sinds de bouw is de kerk dankzij de 

centrale ligging en de zestig meter hoge toren een oriëntatiepunt in de wijk. Bijzonder is ook de 

plattegrond (vliegervorm). De reden om de kerk aan te wijzen als gemeentelijk monument was gelegen 

in de architectuurhistorische waarde van het gebouw. De kerk is een goed voorbeeld van de protestantse 

kerkelijke bouwkunst aan het begin van de twintigste eeuw en bijzonder door de Berlagiaanse stijl 

waarbij alle decoratieve motieven rechtstreeks voortkomen uit de functie. Vooral het ontwerp van het 

Vredespaleis uit 1907 zou van invloed zijn geweest. 

Voor de transformatie tot kantoren en culturele ruimten zijn de oorspronkelijke uitbouwen door 

afscheidingen dichtgezet. Hoewel door deze wanden met glasvlakken het contact van de kantoorverdie-

pingen naar de open middenruimte mogelijk blijft, is de beleving van de kerkruimte en de lichtinval heel 

anders geworden. Aan het exterieur is vrijwel niets gewijzigd, waardoor de expressieve architectuur in 

het straatbeeld intact is gebleven.

4.3 Economische waarde
In 2006 heeft Stadsherstel Den Haag, na een ingrijpende verbouwing, de Julianakerk opgeleverd. De 

kerk is omgetoverd tot een multifunctioneel gebouw met cultuurruimtes en kantoren. Vanwege de 

betekenis voor de buurt heeft de gemeente een subsidie van bijna e 2,6 miljoen beschikbaar gesteld 

voor de transformatie. Het bruto aanvangsrendement voor de Julianakerk bedraagt 10,5%. De interne 
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bruto rendementseis van Stadsherstel is 10%, dus er kan geconcludeerd worden dat de haalbaarheid van 

het project positief is.

Enige kanttekeningen kunnen echter wel gezet worden bij de subsidiebedragen, die meer dan de helft 

(54%) van de stichtingskosten bedragen. Naast de e 2,6 miljoen subsidie die de gemeente bijgedragen 

heeft, heeft Stadsherstel Den Haag de kerk over kunnen nemen voor het symbolische bedrag van e 1,--. 

De gemeente had de Julianakerk echter van de Hervormde Gemeente gekocht voor e 610.000, -. 

Hiermee kan worden gesteld dat dit een verborgen subsidie is, en dat daarmee de bijdrage van de 

gemeente groot is. Als Stadsherstel dezelfde prijs aan de kerkgemeente had moeten betalen, was het 

aanvangsrendement 7,6% geweest. Dit ligt onder de doelstelling die Stadsherstel zichzelf stelt, maar is 

toch een prima prestatie voor een dergelijke invulling. 

4.4 Succesfactoren en valkuilen
Herbestemming tot multifunctioneel gebruik is goed uitgevallen door:

- een goede samenwerking met de stad,

- grote maatschappelijke bijdragen in verband met de buurt (aankoop gemeente en doorverkoop aan 

Stadsherstel),

- de toekenning van veel subsidie en bijdragen,

- lage huurprijzen,

- de keuze van de functie. Het kerkgebouw heeft een hoge(re) maatschappelijke waarde gekregen.
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Kostenoverzicht Julianakerk, Den Haag Multifunctioneel
Den Haag 4
Julianakerk

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Marktsector 1,16
Adres Schalkburgerstraat 217
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar Stadsherstel Den Haag
Typologie Amsterdamse/ Haagse School
Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gemeentelijk Monument  sinds onbekend

Oorspronkelijke BVO 1400
BVO toegevoegd 1956
BVO nieuw 3356
VVO nieuw 2091

Geïndexeerd

Verwervingskosten Stadsherstel Den Haag 1€                     + 1€                     +
Verwervingskosten 1€                     1€                     

Directe bouwkosten 3.462.217€       4.028.761€       
Inrichtingskosten -€                  -€                  
Bijkomende kosten 736.358€          + 856.853€          +
- Financieringskosten -9.798€               -€                    
Stichtingskosten 4.198.576€       4.885.615€       
Stichtingskosten ex. verwerving 4.198.575€       4.885.614€       

Netto Stichtingskosten 1.599.940€       1.861.748€       

Onderhoudskosten (gemiddelde 2006-2015) 7.329€              8.528€              
Onderhoudssubsidies - -€                  -
Netto onderhoudskosten 7.329€              8.528€              

Exploitatielasten - vast 26.830€            31.220€            
Exploitatielasten - incidenteel + -€                  +
Exploitatielasten - totaal 26.830€            31.220€            

Vaste huuropbrengsten  (gemiddelde 2006-2015) 167.839€          195.304€          
Incidenteel verhuur + -€                  +
Totaal 167.839€          195.304€          

Subsidies overheid 2.598.636€       3.023.868€       
Bijdragen derden + -€                  +
Totaal 2.598.636€       3.023.868€       

Verwervingskosten gemeenten (vorm van subs.) 610.000€          709.818€          

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 82%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 18%
Subsidie % van stichtingskosten 62%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 4%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,62
Stichtingskosten / m2 VVO of GBO 2.008€              2.336€              
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.032€              1.200€              
Stichtingskosten / m2 BVO 1.251€              1.456€              
Stichtingskosten / m2 BVO excl. verwerving 1.251€              1.456€              
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 477€                 555€                 
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 80€                   93€                   
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 16€                   19€                   

Interne rendementseis 10%
Marktrendement
Behaalde BAR 10,5%
Behaalde BAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 7,6%
Behaalde BAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 4,0%
Behaalde BAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 3,5%
Behaalde NAR 8,4%
Behaalde NAR (incl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 6,0%
Behaalde NAR (excl. subsidies, excl. reële aankoopprijs) 3,2%
Behaalde NAR (excl. subsidies, incl. reële aankoopprijs) 2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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5   Sint Jacobiparochie - De Groate Kerk

Oosteinde 1, St. Jacobiparochie

Denominatie: Protestantse Kerk Nederland

Stroming: Neoclassicistisch

1843 - Architect: Thomas Romein

1980 - Verhuur + cultureel centrum

Rijksmonument

Het witte waterstaatkerkje in het kleine Friese dorpje Sint Jacobiparochie is na de restauratie in 1980 

intensief in gebruik als cultureel centrum. Het wordt voornamelijk gebruikt door de lokale gemeenschap. 

Het Kultureel Sintrum ‘De Groate Kerk’ biedt plaats aan 250 bezoekers. 

In de kerk zelf worden vooral concerten gegeven. In de nieuwe aanbouw (gerealiseerd in 2004) bevinden 

zich kleedruimtes, vergaderruimten, toiletten en andere voorzieningen. In ‘t Jabikshuus, zoals de 

aanbouw heet, kunnen de musici zich verkleden en vinden recepties, vergaderingen en tentoonstellingen 

plaats.

De aanbouw moest ten goede komen aan de verhuurbaarheid van de kerkruimte. Er is bewust voor 

 gekozen de voorzieningen buiten de kerk te plaatsen, in een aanbouw, om het rijksmonumentale kerkje 

zoveel mogelijk in originele staat te houden. Dit project is gerealiseerd dankzij vele fondsen als Oranje-

fonds en VSB Fonds. De lokale gemeenschap heeft bijna 20% bijgedragen. De eigenaar Stichting Alde 

Fryske Tsjerken heeft de verbouwing op zich genomen, en tevens ruim € 50.000,-- bijgedragen uit eigen 

reserve.

5.1 Maatschappelijke waarde
In veel kleine dorpskernen staan kleine kerkjes die niet meer gebruikt worden. Inmiddels heeft de 

Stichting Alde Fryske Tsjerken 34 rijksmonumenten overgenomen van de plaatselijke kerkgemeentes, 

met als doel deze in stand te houden. Daarbij worden de gebouwen alleen nog maar gebruikt voor 

maatschappelijke en culturele doeleinden.

5.2 Monumentale waarde
De Hervormde kerk werd in 1843 door de Leeuwarder Thomas Romein gebouwd in een neoclassicisti-

sche stijl. Zowel de preekstoel als het orgel dateren nog uit de bouwtijd. Door de aanbouw is getracht 

het rijksmonument zo min mogelijk aan te tasten daar de monumentaliteit vooral tot uitdrukking komt 

in de in Doristische stijl gebouwde kerk. Moderne toiletten hebben gelukkig een andere plaats gevonden 

dan in het oorspronkelijke interieur.

De kerk is sinds 1973 een rijksmonument. Het is niet verwonderlijk dat de kerk juist in deze tijd is 

aangewezen. Vanaf 1970 werd een landelijke inventarisatie ingesteld naar negentiende-eeuwse kerken 

door drs. H.P.R. Rosenberg. Zijn naam is vooral bekend van de al eerder genoemde publicatie die hij 

schreef om meer interesse te wekken voor de neostijlen.1 De waardering voor de Groate Kerk is dus te 

plaatsen in de tijdsgeest.

1  Kuipers, Marieke, 1997: 139.
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5.3 Economische waarde
De Stichting Alde Fryske Tsjerken werd opgericht op 9 september 1970. In de eerste jaren was het 

bestuur nog niet zo kritisch en werden sommige kerken zonder bruidsschat overgenomen. Tegenwoor-

dig moeten eigenaren die hun kerkgebouw willen overdragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken een 

‘bruidsschat’ meegeven. Dit betekent dat ze een geldbedrag moeten inbrengen dat de stichting kan 

gebruiken voor de instandhouding. De Groate Kerk was in 1979 volop in restauratie, maar de kerkelijke 

gemeenschap had niet voldoende middelen om het karwei af te maken. De stichting heeft toen de kerk 

met restauratieverplichting, voor Fl. 1,-- overgenomen.

In 2004 is een aanbouw gerealiseerd om de faciliteiten voor allerhande lokale activiteiten te verbeteren, 

en meer inkomsten uit de verhuur te halen. Zoals hiervoor al opgemerkt  is het project gerealiseerd 

dankzij vele fondsen als Oranjefonds en VSB Fonds. De lokale gemeenschap heeft bijna 20% bijgedra-

gen. De eigenaar Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de verbouwing op zich genomen, en tevens ruim  

€ 50.000,-- bijgedragen uit eigen reserve.

 

Financieringsbron Bijdrage

Eigen bijdrage St. Alde Fryske Tsjerken  e      51.925 

Private bijdrage st. Kultureel Sintrum ‘De Groate Kerk’  e     50.000 

Gemeentelijke cofinanciering  e     40.000 

Provinciale cofinanciering  e     40.000 

Partoer  e        8.850 

Andere bijdragen (fondsen)  e        7.274 

Bildtse Belangen  e     30.000 

V.S.B.  e     20.000 

Leader + bijdrage  e      45.000 

 e    293.049 

Naast de verbouwing moesten de huurinkomsten de onderhouds- en exploitatielasten kunnen dekken. 

In de afgelopen jaren heeft de stichting echter elk jaar geld moeten toeleggen op de instandhouding van 

het waterstaatkerkje. De nieuwe aanbouw heeft vooralsnog de opbrengsten niet afdoende doen stijgen. 

Hoewel ondanks de aanbouw de architectuurhistorische waarde intact is gebleven, heeft deze niet 

bijgedragen aan een duurzame exploitatie. Tijdens de bespreking in de financiële jury vroeg men zich af 

of met een andere, inpandige oplossing de frequentie van gebruik niet hoger zou zijn geweest, omdat in 

dat geval de attractiewaarde van de kerk voluit benut zou zijn. 

Uit het cijferoverzicht blijkt dat de baten weliswaar niet groot te zijn, maar ook dat de kosten behoorlijk 

goed in de hand worden gehouden. In culturele uitgaansgebieden zou de exploitatie waarschijnlijk beter 

zijn. In het cijfer overzicht zijn de eigen bijdragen van de Stichting en het Sintrum niet meegenomen. 

Doet men dat wel dat stijgt het bruto rendement van 1,1% naar bijna 2%. 
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Multifunctioneel
St. Jacobiparochie 5
De Groate Kerk

Prijspeil 1-1-2008 31/6/2008
Prijspeil correcties Budgetsector 1,01
Adres Oosteinde 1
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar Stichting Alde Fryske Tsjerken
Typologie Neo-classicistisch
Stedelijk/landelijk Niet-stedelijk
Monumentenstatus Rijksmonument sinds 1973 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO 270
BVO toegevoegd 30
BVO nieuw 300
VVO nieuw 240

Geïndexeerd

Verwervingskosten 1979 1€                   1€                   

Directe bouwkosten 289.718€        292.036€        
Restauratiekosten  ( Hfl. 1 mln. 1979 als restauratieverplichting bij de 
aankoop) 453.780€        457.410€        +
Directe bouwkosten 453.780€        457.410€        

Inrichtingskosten 3.331€            3.358€            
Bijkomende kosten + -€                +
Stichtingskosten 457.111€        460.768€        
Stichtingskosten ex. verwerving 457.110€        460.767€        

Netto Stichtingskosten 265.987€        268.115€        

Onderhoudskosten 13.364€          13.471€          
Onderhoudssubsidies 5.810€            - 5.856€            -
Netto onderhoudskosten 7.554€            7.614€            

Exploitatielasten - vast 2.888€            2.911€            
Exploitatielasten - incidenteel + -€                +
Exploitatielasten - totaal 2.888€            2.911€            

Vaste huuropbrengsten 3.028€            3.052€            
Incidenteel verhuur + -€                +
Totaal 3.028€            3.052€            

Subsidies overheid 80.000€          80.640€          
Bijdragen derden 111.124€        + 112.013€        +
Totaal 191.124€        192.653€        

Verwervingskosten % van stichtingskosten 0%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 63%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 1%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 0%
Subsidie % van stichtingskosten 42%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 441%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,80
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 1.905€            1.920€            
Directe bouwkosten / m2 BVO 2.478€            2.498€            
Stichtingskosten / m2 BVO 1.524€            1.536€            
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 2.489€            2.509€            
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 887€               894€               
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 13€                 13€                 
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 44€                 44€                 

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR 1,1%
Behaalde NAR -2,8%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Kostenoverzicht De Groate Kerk, St. Jacobiparochie 



Kosten en baten Stichting Alde Fryske Tsjerken

       Jaar      Totaal baten      Totaal kosten     Saldo

2007 €e       99.554  €   e    218.337  €e      -118.783 

2006 €e     109.299  €   e    187.751  €e       -78.452 

2005 €e     128.286  €   e   188.462  €e       -60.176 
2004 €e     116.079  €   e    141.167 € e       -25.088 

2003 €e       88.832  €   e   480.087  €e      -391.255 

2002 €e       86.761  €   e    125.883  €e       -39.122 

2001 €e     310.628  €   e    443.054  €e      -132.426 
2000 €e     150.398  €   e    256.995  €e      -106.597 

Gemiddelde saldo 2000-2007 € e €    -118.987 

5.4 Succesfactoren en valkuilen
Herbestemming tot cultureel centrum heeft niet tot een financieel haalbare herbestemming geleid 

vanwege:

- het onbenut laten van de grootste attractie, de kerk zelf, 

- een erg lage commerciële huurprijs,

- de ligging in het dorpsgebied.
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6 Chassékerk, Amsterdam

Voormalig exterieur.

Voormalig interieur.

Foto: Janet Groeneveld
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Exterieur. Illustratie: Architectenbureau J. Van Stigt



6 Amsterdam - OLV Altijddurende Bijstand 
        of Chassékerk

Chasséstraat 62, Amsterdam (De Baarsjes)

Denominatie: Katholiek

Stroming: Neoromaans

1927 - Architect: K.P. Tholens

2010 - 20 eenheden begeleid wonen, maatschappelijke voorzieningen, gymzaal

Geen monument

Eind jaren negentig zijn er vergevorderde plannen voor een fusie tussen de parochie van de H. Maria 

van Altijddurende Bijstand (bijgenaamd “de Chassékerk”), de Augustinuskerk (Baarsjes) en de Boom-

kerk (Bos & Lommer) tot de Parochie van de Heilige Drie-eenheid. Het parochiebestuur van de Chassé-

kerk treedt daarom in 1997 in overleg met stadsdeel de Baarsjes over de toekomst van de kerklocatie aan 

de Chasséstraat. Er volgt een hectisch decennium dat zich laat verdelen in 3 fases.

In eerste instantie ontstaat een door het stadsdeelbestuur en parochiebestuur gemeenschappelijk 

gedragen plan voor sloop/nieuwbouw ten behoeve van een Brede School en een parochieel steunpunt. 

Bewust wordt gekozen voor een maatschappelijke bestemming, terwijl het bestemmingsplan ook 

andere, meer lucratieve bestemmingen toestaat. De planvorming strandt echter omdat het stadsdeelbe-

stuur het scholenplan verder niet gerealiseerd krijgt. 

Omwille van de duidelijkheid vraagt het parochiebestuur een sloopvergunning aan, die in 2002 door 

stadsdeel De Baarsjes wordt verleend. De sloopvergunning is echter voor verschillende partijen aanlei-

ding om te proberen de Chassékerk op de rijks- c.q. gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. Hiervoor 

worden historisch culturele gronden aangedragen. Hangende de procedure bij de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg wordt automatisch een “voorbescherming” van kracht, waardoor de sloop niet in 

gang gezet kan worden.

De aanvraag voor de monumentenstatus luidt de tweede fase in. In eerste instantie oordeelt het 

stadsdeelbestuur dat het verzoek om plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst moet worden 

afgewezen. Ook de rijksdienst wijst de monumentenstatus af, mede gebaseerd op het negatieve advies 

van het stadsdeel.

 

Begin 2003 zoekt het stadsdeel andermaal contact met de parochie om te spreken over de aankoop van 

kerk en pastorie. Enkele weken later echter komt het stadsdeel daarop terug en raadt de stadsdeelvoor-

zitter de parochie aan te gaan praten met ofwel Woningbouwvereniging Het Oosten dan wel het 

Gemeentelijk Woningbedrijf (thans Ymere). De parochie, inmiddels onder toenemende druk van de 

ophanden zijnde fusie en de noodzaak geld vrij te maken voor restauratie van de Boomkerk (rijksmonu-

ment), gaat direct het gesprek aan. Nog steeds begin 2003, leidt dit tot constructieve contacten met de 

directie van het Woningbedrijf.

Samen ontwikkelen het Woningbedrijf (inmiddels Ymere geheten) en de parochie verschillende varianten 

voor sloop/herontwikkeling en herbestemming. Op economische en planinhoudelijke gronden bereiken 

ze al vrij snel overeenstemming. De keuze valt op sloop/woningbouw. Met betrekking tot de herbestem-

mingsvarianten maken het bisdom en de parochie kenbaar dat deze inhoudelijk akkoord zijn, mits de 

oorspronkelijke verkoopprijs gehandhaafd blijft.
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Maar weer verandert het stadsdeelbestuur van koers. September 2003 besluit het alsnog een gemeente-

lijke aanwijzingsprocedure te starten. Hierdoor komen de besprekingen met Ymere plotseling in een 

ander licht te staan. De voorkeursvariant verdwijnt van tafel. Alleen herbestemming behoort nog tot de 

mogelijkheden. De verkoop van de kerk wordt onderwerp van langdurige onderhandelingen, risico-

analyses, etc.

In de daarop volgende, derde fase grijpt het stadsdeelbestuur ook planinhoudelijk in en legt specifieke 

programmatische wensen op. Bovendien gaat het project de vertraging in, omdat het stadsdeel voor het 

nieuwe programma nog fondsen moet werven. Daarnaast moet de gemeentelijke monumentenaanwij-

zing weer teniet worden gedaan, omdat de door het stadsdeel gewenste ontwikkeling strijdig is met de 

monumentenstatus.

 

De parochie heeft inmiddels een beroepsprocedure lopen tegen de aanwijzing. In haar verweer beroept 

ze zich op oneigenlijk gebruik van het aanwijzingsinstrument door het stadsdeelbestuur. De afdeling 

bestuursrechtspraak stelt de parochie op 13 september 2006 in het gelijk. Toch zal het nog tot 3 juli 2007 

duren tot het stadsdeelbestuur besluit de kerk niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. 

Hoewel de Chassékerk uiteindelijk geen monumentenstatus krijgt, spreken parochie, bisdom en Ymere 

toch af dat het gebouw behouden blijft. Zoals het er nu naar uitziet, zal in 2009 worden gestart met de 

renovatie van de kerk. In de kerk komen functies als begeleid wonen, een gymzaal en maatschappelijke 

voorzieningen. 

6.1 Maatschappelijke waarde
Gezien het feit dat omwonenden een actiegroep hebben opgericht om de kerk te behouden, mag men 

aannemen dat de kerk een hoge maatschappelijke waarde vertegenwoordigt. Volgens wijlen literatuur-

criticus Kees Fens, opgegroeid in de Chasséstraat, was de kerk het brandpunt van een roomse enclave 

met het zusterhuis, scholen en winkels.1 Vanaf het midden van de twintigste eeuw ging dit beeld spoedig 

achteruit door de komst van immigranten en de ontzuiling. Toch is de kerk kennelijk nog zo belangrijk 

dat omwonenden vechten voor het behoud ervan. 

Als maatschappelijk/bestuurlijke casus zijn de dilemma’s buitengewoon interessant. De casus geeft 

goed weer dat de kerkelijke vastgoedproblematiek meerdere schaalniveaus kent, die met elkaar kunnen 

conflicteren: het objectniveau (behoud Chassékerk) versus de gehele vastgoedportefeuille van de nieuwe 

parochie (herstructurering meerdere kerkgebouwen in Baarsjes, Bos & Lommer en Oud West). De 

parochie heeft met leedwezen moeten toezien hoe het langdurige afstotingsproces van de Chassékerk 

de urgente restauratie van de rijksmonumentale Boomkerk traineerde. Zonder de opbrengst van de 

Chassékerk was dit project niet haalbaar.

Een belangrijke rode lijn in de discussies sinds 1997 is de invulling van een aantal maatschappelijk 

functies waar de wijk al langer om verlegen zit (Brede School, buurtvoorzieningen). Dit was de gemeen-

schappelijke intentie van stadsdeelbestuur en parochie in de eerste planfase, maar bleek niet realiseer-

baar. Als de parochie vervolgens zijns weegs gaat en kiest voor sloop/woningbouw, presenteert het 

stadsdeelbestuur eigen plannen voor maatschappelijke functies en herbestemming van het kerkgebouw. 

Uiteindelijk zal een programma worden gerealiseerd waarin de maatschappelijke functies van het eerste 

uur (peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en naschoolse opvang) weer terugkomen. 

1  Van der Werf, J. van der: 2002.



6.2 Monumentale waarde
De Chassékerk is een zaalkerk in neoromaanse/eclectistische stijl, waarbij de detaillering uiterst 

eenvoudig is gehouden. Zoals al eerder aangegeven stond deze kerk op de nominatie om gesloopt te 

worden. Vanwege protesten van omwonenden wilde de gemeente het gebouw toch behouden voor de 

Amsterdamse wijk De Baarsjes. In 2003 werd de kerk daarom voorgedragen als gemeentelijk monu-

ment. Belangrijkste redenen waren de stedenbouwkundige en ensemblewaarden. De kerk is gebouwd als 

onderdeel van een katholiek complex met een zusterhuis (inmiddels gesloopt), een jongens- en 

meisjesschool. De kerk is gesitueerd in de driehoek gevormd door de Admiralengracht, Kostverloren-

vaart en Chasséstraat. De kerk staat in een hoek van 45 graden op de straat, omdat deze de bouwblok-

ken volgt. Volgens de opvattingen uit de jaren 30 probeerde architect Tholens de nieuwe liturgische 

opvattingen te vertalen in een moderne zaalkerk.

Het Bisdom van Haarlem was fel gekant tegen de aanwijzing van de Chassékerk en tekende beroep aan 

bij de Raad van State. Volgens het bisdom diende ook rekening gehouden te worden met de financiële 

belangen van de parochie. Bij sloop is de grondprijs immers hoger. Bovendien voerde het bisdom aan 

dat de stadsdeelraad oneigenlijk gebruik maakte van de monumentenaanwijzing om herbestemming af 

te dwingen. Het bisdom won dit pleit. Uiteindelijk hebben alle partijen zich kunnen vinden in een plan 

tot behoud en herbestemming van het kerkgebouw. Het is echter niet ondenkbaar dat het gebouw 

ingrijpende uiterlijke wijzigingen zal ondergaan ten behoeve van meer daglichttoetreding.

6.3 Economische waarde
Nadat het kerkgebouw buiten gebruik was geraakt, zijn in eerste instantie samen met het stadsdeel plan-

nen gemaakt voor nieuwbouw. Ook in de onderhandelingen met het woningbouwbedrijf Ymere was 

sloop het uitgangspunt. Hoewel er over de verkoop al mondelinge afspraken waren, is het gebouw pas 

daadwerkelijk verkocht in 2007. De (ver)koopprijs van e 2,5 miljoen was gebaseerd op een nieuwbouw-

programma met woonunits voor starters, een gymzaal voor de belendende school, sportverenigingen en 

sportbuurtwerk, een peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en naschoolse opvang. Het vigerende 

bestemmingsplan voor het perceel laat een “vrije” bestemming toe, hetgeen bij kerkelijke gebouwen niet 

vaak voorkomt. Doorgaans is de status “maatschappelijk”. 

Nadat echter bekend werd dat de Chassékerk gesloopt zou worden, maakte de belangenvereniging in de 

wijk zich sterk voor behoud van het stedenbouwkundig beeld en karakter van de kerk. Om de kerk te 

behoeden voor de sloophamer kende stadsdeel De Baarsjes daarop de gemeentelijke monumenten-

status toe. Deze werd overigens in een later stadium weer ingetrokken om herbestemming mogelijk te 

maken.

De tijdelijke aanwijzing als gemeentelijk monument heeft grote gevolgen gehad voor het financiële 

plaatje. Sloop/nieuwbouw was niet meer mogelijk. Doordat de eerder gerealiseerde koopprijs niet 

ongedaan gemaakt kon worden en doordat het om een invulling met maatschappelijke functies ging, 

ontstond er een forse onrendabele top van e 2,8 miljoen. Die onrendabele top bestaat uit het verschil in 

opbrengst tussen de herbestemmingsvisie van architectenbureau Van Stigt (dit bureau had een eigen 

berekening gemaakt) en de sloop/nieuwbouw variant met woningbouw. Uiteindelijk wordt het financiële 

plaatje kloppend gemaakt doordat de woningcorporatie ruim e 2,8 miljoen à fond perdu in het project 

investeert. Het stadsdeel biedt de woningbouwvereniging ter compensatie een financiële tegemoetko-

ming aan van e 700.000,--.
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Maatschappelijk
Amsterdam 6
Chassékerk

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Budgetsector 1,01
Adres Chasséstraat 62
Beschrijving nieuwe functie

Eigenaar/ontwikkelaar Ymere
Typologie Neoromaans
Stedelijk/landelijk Zeer sterk stedelijk 
Monumentenstatus Geen (tijdelijk GM in 2003)

Oorspronkelijke BVO 1415
BVO toegevoegd 897
BVO nieuw 2312
VVO nieuw 2011

Geïndexeerd

Verwervingskosten 2.487.265€      2.507.163€      
Directe bouwkosten 3.502.422€      3.530.441€      
Inrichtingskosten -€                 -€                 
Bijkomende kosten 1.507.963€      1.520.027€      
- Rentederving
- Prijsstijgingen
- Honorarium + +
Stichtingskosten 7.497.650€      7.557.631€      
Stichtingskosten ex. verwerving 5.010.385€      5.050.468€      

Netto Stichtingskosten 6.647.650€      6.700.831€      

Onderhoudskosten 25.000€           25.200€           
Onderhoudssubsidies - -€                 -
Netto onderhoudskosten 25.000€           25.200€           

Exploitatielasten - vast 10.000€          10.080€           
Exploitatielasten - incidenteel + -€                 +
Exploitatielasten - totaal 10.000€           10.080€           

Vaste huuropbrengsten 250.998€         253.006€         
- Begeleid wonen 131.200€         
- Peuterspeelzaal 10.379€           
- NSO 25.057€           
- Ouderkamer -€                
- Sportbuurtwerk 8.610€             
- Sportzaal 56.642€           
- Overige ruimtes 19.110€           
Incidenteel verhuur + -€                 +
Totaal 250.998€         253.006€         

Onrendabele top (investering Ymere) 2.845.932€      2.868.699€      
Bijdrage stadsdeel aankoop 700.000€         705.600€         
Bijdragen peuterspeelzaal + ouderkamer 150.000€         + 151.200€         +
Subsidies totaal 3.695.932€      3.725.499€      

Verwervingskosten % van stichtingskosten 33%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 47%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 20%
Subsidie % van stichtingskosten 11%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 10%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,87
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 3.728€             3.758€             
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.515€             1.527€             
Stichtingskosten / m2 BVO 3.243€             3.269€             
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 2.167€             2.184€             
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.875€             2.898€             
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 125€                126€                
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 17€                  18€                  

Interne rendementseis 6%
Marktrendement
Behaalde BAR 6,6%
Behaalde BAR (excl. subs. en onrendabele top) 3,3%
Behaalde NAR 5,7%
Behaalde NAR (excl. subs. en onrendabele top) 2,9%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Dat de totale stichtingskosten hoog zijn opgelopen, heeft ook te maken met de lange doorlooptijd van 

het project. Het hele traject van aankoop, monumentenaanwijzing en planvorming heeft ongeveer 7 jaar 

geduurd, waardoor ook de voorbereidingskosten (bijkomende kosten) onevenredig hoog zijn geworden. 

Ook de parochie heeft financiële schade opgelopen door de vertraagde verkoop, onder andere renteder-

ving, extra exploitatie- en onderhoudslasten van kerk en pastorie, schade door kraak, en hogere kosten 

voor het restaureren van de Boomkerk. De gebouwafhankelijke kosten zijn vanaf 1998 opgelopen tot 

bijna e 120.000,--. Daarbij zijn personele kosten voor onder andere planvorming, juridische zaken en 

andere deskundigen niet inbegrepen. Daarnaast zijn er door de vertraging rente-inkomsten misgelopen 

over de verkoopwaarde van 2001 tot en met 2007. Als de kerk in 2001 was verkocht, zou de huidige 

kerkeigenaar in de tussentijd e 845.908,-- aan rente kunnen hebben ontvangen. In totaal gaat het om 

een verlies van e 965.908,--. 

De kosten voor Ymere bestaan eveneens uit renteverlies en eigenaars- en tijdelijke verhuurlasten. Voor 

de corporatie betekent dit een schade van e 542.055,--. Dit bedrag is in de exploitatiebegroting meege-

nomen. Het totale kostenplaatje voor het lange plantraject komt daarmee neer op ruim anderhalf 

miljoen euro, een aanzienlijk bedrag.

Ondanks alle vertragingen en wijzigingen van het bestaande plan is er nog steeds een redelijke prognose 

met een bruto aanvangsrendement van 8,7%. Vooral als men bedenkt dat de bijkomende kosten 

exceptioneel hoog zijn, is dit rendement bij realisatie niet onredelijk. Worden de bijdragen van het 

stadsdeel, de peuterspeelzaal en de eigen investering van de onrendabele top niet meegenomen dan 

loopt het rendement terug tot 3,3%. Dit is geen acceptabel rendement meer voor een commercieel 

bedrijf, wat de noodzaak van de subsidies onderstreept.
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Ymere

Renteverlies 2007-2010 over 
aankoopsom van e 2.487.265,-- 

5% 3 jaar  e 392.055 

Eigenaars- en tijdelijke verhuurlasten e 50.000 e 150.000 

 e 542.055 

Prijsstijgingen en honorarium

 e 1.446.384

Bisdom Haarlem

Rentederving 2001 - 2007 over 
verkoopprijs van e 2.487.265,--

5% 6 jaar  e  845.908 

Gebouwafhankelijke kosten  e  120.000 

 e  965.908 

Totaal  e 1.507.963 
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De gegevens zoals gepresenteerd, zijn gebaseerd op ramingen van woningcorporatie Ymere. Op basis 

van deze ramingen worden de plannen op dit moment concreet uitgewerkt. De kostenramingen zijn 

opgesteld door het gespecialiseerde bureau Hevo. De schadebedragen van de parochie en het bisdom 

zijn daar niet in meegenomen. Het rendement is alleen bekeken uit het oogpunt van de huidige 

eigenaar.

Naast de prognose van de kosten voor herbestemming, is een berekening gemaakt voor de leegstand 

van de kerk op dit moment. In de tijd dat de haalbaarheid van het project onderzocht wordt, staat het 

gebouw inmiddels grotendeels leeg. Dit heeft grote financiële gevolgen. Om zicht te krijgen op de 

omvang van die kosten, zijn in de rendementsberekeningen de inkomsten op e 0,-- gezet en aanver-

wante kosten en baten aangepast. Met nauwelijks inkomsten zakt het rendement naar 0%.

6.4 Succesfactoren en valkuilen
Het lange herbestemmingtraject van de Chassékerk is een kenmerkend voorbeeld van hoe complex 

herbestemmingen zijn, welke oorzaken er aan ten grondslag kunnen liggen en wat de (financiële) 

gevolgen daarvan zijn:

- te weinig aandacht in beginfase voor de belangen van omwonenden,

- monumentenaanwijzing,

- planwijzigingen,

- lang planvormingstraject,

- exceptioneel hoge bijkomende kosten.

Hoewel deze herbestemming economisch gezien geen overweldigend succes is, waren er ook factoren 

die een positieve invloed hadden:

- de nieuwe eigenaar is pas ingestapt (aankoop in 2007) toen er helderheid was over de bestemming.

- het stadsdeel nam uiteindelijk notie van de consequenties van een monumentenaanwijzing. Het 

stadsdeel is de eigenaar tegemoet gekomen met een compensatie van de planschade.

- zowel de parochie, als het bisdom en de corporatie hebben hun financiële verantwoordelijkheden 

door de hoge bijkomende kosten genomen ter volbrenging van de herbestemming. 



7 Gouda - Allerheiligst Sacrament

Jacob van Lennepkade 3, Gouda

Denominatie: Rooms Katholieke Kerk

Stroming: Neogotiek

1929 - Architect: C.P.W. Dessing 

2008 - Gezondheidscentrum + gebedsruimte

Gemeentelijk monument

De Sacramentskerk heeft altijd een belangrijke plek gehad in de wijk Korte Akkeren, totdat de kerk in 

onbruik raakte. Sinds februari 2008 vervult het gebouw weer een belangrijke wijkfunctie. Woningstichting 

Mozaïek Wonen heeft het initiatief genomen om de monumentale kerk om te bouwen tot gezondheids-

centrum. De zorg in de wijk is gebundeld in Stichting Gezondheidszorg Korte Akkeren, en heeft intrek 

genomen in de voormalige Sacramentskerk. Naast het gezondheidscentrum is in de kerk nog een kapel, 

welke ook als functionele ruimte verhuurd kan worden. Daarmee blijft het gebouw tevens een ont-

moetingsplek in Korte Akkeren. 

Het Bisdom Rotterdam opteerde in eerste instantie voor sloop, synchroon aan deze gedachtevorming 

ontwikkelde zich echter ook een procedure tot een gemeentelijke monumentenaanwijzing. Mozaïek 

Wonen, een corporatie met veel belangen (eigendom) in Korte Akkeren, heeft zich ingezet voor behoud 

vanwege de cultuurhistorische waarde. Bovendien kon met het herbestemmingsproject een belangrijke 

kwaliteitsimpuls gegeven worden aan de wijk. 

7.1 Maatschappelijke waarde
De wijk Korte Akkeren is een van de zogeheten krachtwijken die extra aandacht verdienen. De gemeente 

Gouda heeft het programma Wijkontwikkeling opgesteld, samen met de woningcorporaties Mozaïek 

Wonen en Woonpartners Midden-Holland. Met de invulling van de Sacramentskerk als gezondheidscen-

trum wilde men het voorzieningenniveau in de wijk verbeteren. De komende tijd wordt de rest van de 

wijk aangepakt, om ook andere economische, sociale en fysieke impulsen te genereren. Naast gezond-

heidscentrum is de Sacramentskerk ook een religieus centrum gebleven. Eens per maand verzorgt de 

parochie H. Antonius van Padua er een viering in de gebedsruimte.

7.2 Monumentale waarde
De Sacramentskerk is pas na de herbestemming aangewezen als gemeentelijk monument. Behoud van 

de kerk was toen al verzekerd. Redenen om de kerk aan te wijzen als monument waren het architectuur-

historische en cultuurhistorische belang voor Gouda. De architect, Jac P. Dessing, was een plaatsgenoot 

die met name voor de katholieke kerk heeft gewerkt. De kerk is daarnaast een goed voorbeeld van een 

gebouw in de traditionele stijl uit de jaren dertig van de vorige eeuw; de gevel- en wandindeling en 

detaillering zijn nog gaaf bewaard gebleven. De kerk, gelegen in het verlengde van de Jacob van Lennep-

kade, vormt door het hoogopgaande volume van de toren met het schip een markant punt in de wijk. De 

kerk past in het stedenbouwkundig ontwerp uit 1931 volgens de City Beautiful Movement. De Van 

Lennepkade is een van de structuurbepalende assen in het stedelijke weefsel, met monumentale 

gebouwen op de zichtlijnen. De kerk is niet alleen beeldbepalend voor de Jacop van Lennepkade, maar 

ook voor omringende straten.Voor Gouda is met het behouden van de Sacramentskerk een stukje 

cultuurhistorie van Gouda bewaard.
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7 Allerheiligst Sacrament, Gouda

Exterieur.

Nieuw interieur.
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Voormalig interieur.

Exterieur.

Nieuw interieur.

Foto’s: Marianka Peters



In de kerk zijn over meerdere verdiepingen praktijkruimten gerealiseerd. De open balustrades staan per 

bouwlaag met elkaar in verbinding via een vide in de kern van het gebouw. In tegenstelling tot de 

grondige verbouwing aan de binnenzijde is de buitenkant, op een nieuwe ingangspartij na, niet ingrij-

pend veranderd. 

7.3 Economische waarde
Met behulp van het bisdom, kerkbestuur en dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Gouda is de 

kerk aangekocht door zorgorganisatie Vierstroomzorgring en woningcorporatie Mozaïek Wonen. 

Mozaïek Wonen is thans de eigenaar en verhuurt het gebouw aan Stichting Gezondheidscentrum Korte 

Akkeren, een stichting waarin huisartsen, therapeuten en apothekers e.d. verenigd zijn.

Door de toevoeging van twee vloeren in het schip van de voormalige parochiekerk is er veel verhuurbaar 

oppervlak ontstaan. Met een totaal vloeroppervlak van circa 1.800 m2 kon goed worden ingespeeld op 

de specifieke wensen van de gebruikers, en kunnen voldoende huurinkomsten worden gegenereerd voor 

een gezonde exploitatie. De onderhoudskosten aan het gebouw worden gedragen door de eigenaar, 

Woningcorporatie Mozaïek Wonen. Deze neemt bovendien jaarlijks een reservering op voor groot 

onderhoud van het gebouw over 20 jaar. De exploitatielasten zoals gas, water en elektra, maar ook de 

kosten aan de installaties van liften, brandmelders en dergelijke komen voor rekening van de gebruikers.

Ondanks dat er geprobeerd is de kosten te beperken zijn deze, met name de bijkomende kosten, toch 

hoog uitvallen. De projectleider was namelijk van mening dat een maatschappelijke instelling als 

Mozaïek Wonen bij een dergelijk project geen algemene kosten diende te rekenen. Aangezien de 

projectleider ook de bron is van de financiële gegevens zijn deze kosten niet in de berekeningen 

meegenomen. Dit kan een vertekend beeld geven met betrekking tot de beoordeling van het financieel 

overzicht. 

Omdat de herbestemming nog niet zo lang geleden is voltooid, zijn bovendien de onderhoudskosten 

nog niet geheel inzichtelijk. Mozaïek Wonen schat in dat de kosten in de eerste jaren laag zijn en later 

meer. Een gemiddelde is hiervan is in het overzicht opgenomen. Hierbij is tevens een reservering voor 

groot onderhoud over 20 jaar opgenomen van e 10.000,--. 

Het bruto aanvangsrendement (BAR) van het gezondheidscentrum ligt iets boven de 3% en is daarmee 

niet erg hoog. Dit heeft onder andere te maken met, ondanks alles, forse bijkomende kosten (18% van 

de stichtingskosten) en de lage m2-prijs die budgettair voor deze functies mogelijk zijn (ca e 1.500,--/

m2). Gezien de maatschappelijke aard van de functie en de maatschappelijke doelstelling van de 

woningcorporatie is dit toch een prima maatschappelijk resultaat. De subsidies van de gemeente zijn 

beperkt gebleven tot iets meer dan e 230.000,-- (stimuleringsbijdrage).

7.4 Succesfactoren en valkuilen
De herbestemming is vanuit maatschappelijk oogpunt een succes. Economisch gezien echter niet. 

Redenen hiervoor zijn:

- de bijkomende kosten zijn erg hoog ten opzichte van de bouwkosten,

- de herbestemming heeft lang geduurd,

- de commerciële huurprijs is, wegens de beperkte budgettaire bandbreedte bij gezondheidscentra, 

betrekkelijk laag. 

151



152

Maatschappelijk
Gouda 7
Sacramentskerk

Prijspeil 1-1-2008 31/6/2008
Prijspeil correcties Budgetsector 1,01
Adres Jacob van Lennepkade 3
Beschrijving nieuwe functie Gezondheidscentrum + gebedsruimte
Eigenaar/ontwikkelaar Mozaïek Wonen
Typologie Neogotisch
Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gemeentelijk sinds 2005 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 925
BVO toegevoegd 1196
BVO nieuw 2121
VVO nieuw 1820

Geïndexeerd

Verwervingskosten 716.985€        722.721€        
Directe bouwkosten 3.257.309€     3.283.367€     
Inrichtingskosten -€               -€               
Bijkomende kosten 855.595€        + 862.439€        +
Stichtingskosten 4.829.889€     4.868.528€     
Stichtingskosten ex. verwerving 4.112.904€     4.145.807€     

Netto Stichtingskosten 4.598.393€     4.635.180€     

Onderhoudskosten 19.250€          19.404€          
Onderhoudssubsidies - -€               -
Netto onderhoudskosten 19.250€          19.404€          

Exploitatielasten - vast -€               
Exploitatielasten - incidenteel + -€               +
Exploitatielasten - totaal -€               -€               

Vaste huuropbrengsten 144.000€        145.152€        
Incidenteel verhuur + -€               +
Totaal 144.000€        145.152€        

Subsidies overheid 231.496€        233.348€        
Bijdragen derden + -€               +
Totaal 231.496€        233.348€        

Verwervingskosten % van stichtingskosten 15%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 67%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 0%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 18%
Subsidie % van stichtingskosten 5%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 13%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,86
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.654€            2.675€            
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.536€            1.548€            
Stichtingskosten / m2 BVO 2.277€            2.295€            
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.939€            1.955€            
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 2.168€            2.185€            
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 79€                 80€                 
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 11€                 11€                 

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR 3,1%
Behaalde NAR 2,7%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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8 Alkmaar - H. Pius X

Hobbemalaan 125, Alkmaar

Denominatie: Katholiek

Stroming: Jonge Bouwkunst

1967 - Architect: J.G. de Groot

2005 - Hospice en liturgisch steunpunt

Geen monument

Alkmaar Zuid/Centrum kent vier kerkelijke complexen, waaronder twee dicht bij elkaar gelegen rijksmo-

numenten. Tot de laatste behoren de H. Laurentius en de H. Joseph. Met betrekking tot de twee niet-

monumentale kerken, de H. Pius X in “de Hoef” en de Don Bosco in “Overdie” is voor afstoting 

gekozen om de aanwezige overcapaciteit te bestrijden en financiële middelen vrij te maken voor behoud 

en revitalisering van de twee rijksmonumenten. Zowel de Pius X als de Don Bosco werden, binnen de 

zienswijze van het Bisdom van Haarlem, gezien als weliswaar markante gebouwen, maar zonder 

specifieke religieuze uitstraling. Hetgeen inhoudt dat binnen de diocesane visie, er ruimere mogelijkhe-

den liggen voor een herbestemming. Mede op aandringen van de kerkgangers werd besloten de H. Pius 

X niet te slopen en te zoeken naar een herbestemming in combinatie met behoud van een kerkelijk 

steunpunt.

De H. Pius X bleek, na uitputtend onderzoek naar mogelijkheden en potentiële gebruikers, typologisch 

en bouwkundig geschikt om te worden herbestemd als onderkomen voor de stichting Hospice Alkmaar 

en tegelijkertijd ruimte over te houden voor een wijkkapel. Met bemiddeling van het Bisdom van 

Haarlem heeft de Pius Stichting de kerk in 2005 gekocht. Deze stichting staat los van de Pius X kerk en 

heeft als doelstelling om zorg voor ouderen in het dekenaat Alkmaar te realiseren. Zowel het hospice als 

de wijkkapel huren in de huidige situatie van de Pius Stichting. Kapel en Hospice staan los van elkaar, 

maar delen het monumentale glas-in-lood raam ( 7 bij x 30 m) van de bekende glazenier Jaap Min.

In eerste instantie was de stichting, vanwege door financiers gestelde randvoorwaarden, slechts 

geïnteresseerd in het complex als nieuwbouwperceel. Dit zou echter een tijdrovende art 19 procedure 

vergen, die naar verwachting veel weerstand in de buurt en van het glazeniersgilde zou oproepen. Juist 

de factor “tijd” was cruciaal voor de stichting, aangezien de bestaande vestiging van het hospice 

ontruimd moest worden. Herbestemming van het kerkgebouw had het voordeel dat binnen alle rand-

voorwaarden van het vigerende bestemmingsplan werd gebleven en een snelle herontwikkeling mogelijk 

was.

Na vele gesprekken en schetsen bleek het mogelijk het programma van eisen en wensen te realiseren in 

het bestaande bouwvolume. Het betekent wel dat de bestaande paviljoens vanaf de fundering opnieuw 

zijn opgebouwd. Het perceel biedt mogelijkheden om in de toekomst (en bij wijziging van het bestem-

mingsplan) het hospice uit te breiden.

8.1 Maatschappelijke waarde
Met de functie van hospice is sprake van een zeer maatschappelijke functie. Een hospice is een zorgcen-

trum, gespecialiseerd in terminale zorg. Patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen hier tot aan hun 

dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, 

terwijl er toch voldoende medisch personeel aanwezig is. Naast het hospice is er een kapel als steun-

punt in de wijk voor de parochianen behouden.
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8 Pius X, Alkmaar

Exterieur, zijgevel.

Huidig exterieur, voorzijde.

Voormalig interieur.
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Foto’s: Bisdom van HaarlemNieuw interieur.



8.2 Monumentale waarde
Het kerkgebouw uit 1968 van architect J. de Groot heeft geen monumentale status. De reusachtige 

monumentale glas in lood beglazing van glazenier Jaap Min, met gevelbreed een doorgaand tafereel, 

werd echter wel algemeen gewaardeerd en bleef een belangrijk element in de planvorming. Een groot 

praktisch en financieel voordeel was de omstandigheid dat het glas-in-lood achter een doorgaande 

glazen vliesgevel was geconstrueerd, zodat het in goede staat was en er bouwfysisch ook geen aanpas-

singen noodzakelijk waren.

De volledig herbouwde paviljoens zijn opgetrokken binnen de aanwezige bouwstijl, maar in een andere 

steensoort. De gewijzigde kleurstelling van de bakstenen gevel vindt zijn ontstaan in de schenking in 

natura van een baksteenfabrikant. Het ontbreken van een monumentale status heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd in de soepelheid van planvorming en de snelle proceduretijd.

8.3 Economische waarde
Ondanks de vrees van de Stichting Hospice Alkmaar dat herbestemming duurder zou zijn dan nieuw-

bouw, hebben parochie en bisdom bij de verkoop bedongen dat de koper de prijs zou betalen die ook 

zou zijn betaald als er geen sprake was geweest van herbestemming en er een nieuwbouw-hospice had 

kunnen worden gerealiseerd op de voormalige kerklocatie (binnen het vigerende bestemmingsplan en 

toegelaten bebouwbaar oppervlakte). De charitatieve regionale Pius Stichting voelde echter betrokken-

heid bij haar gebouwde naamgenoot en nam het risico van hogere bouwkosten voor lief. Doordat het 

resultaat bouwkundig half als nieuwbouw en half als hergebruik kan worden gezien, zullen de varianten 

in bouwkosten elkaar uiteindelijk weinig ontlopen.

Heel anders ligt het met de potentiële opbrengst van het perceel en de opstal. Een haalbaarheidsstudie 

van een extern bureau laat zien, dat het financiële verschil tussen een herbestemmings- en  sloop/

nieuwbouw-herontwikkeling maar liefst op kan lopen tot bijna een miljoen euro. Het verschil tussen de 

gekozen optie behoud met functieverandering (model 2) en Appartementencomplex met 59 appartemen-

ten (model 5) is aanzienlijk. Hierbij moet wel nadrukkelijk worden opgemerkt dat deze laatste optie een 

wijziging van het vigerende bestemmingsplan vereiste. Wel is met dit overzicht goed te zien dat voor 

bijna de laagste optie is gekozen, en het bisdom en parochie niet optimaal gebruik heeft willen maken 

van de mogelijkheden die de locatie financieel zou kunnen bieden. 

 

Haalbaarheidsstudie* Pius X, Alkmaar
Verkoopopbrengst (marge)

Model 1 Behoud gebouw en functie  €    500.000  €   650.000 

 + anti-speculatiebeding   

Model 2 Behoud gebouw met functieverandering  €    650.000  €   750.000 

 sociaal culturele instelling/commerciële instelling   

Model 3 Sloop + 21 eengezinswoningen  €    700.000  €   775.000 
 koop, kavels 135 m2   

Model 4 Sloop + 14 eengezinswoningen + kavel voor nieuwe kerk  €    500.000  €   550.000 
 kavel voor nieuwe kerk 1350 m2   

Model 5 Appartementencomplex (59)  €   1.500.000  €  1.800.000 
 3 bouwlagen, app. 80 m2   

Model 6 Appartementencomplex (56) + kavel voor nieuwbouw kerk  €   1.400.000  €  1.700.000 
 3 bouwlagen, app. 80 m2   

* door V/D Leygraaf taxaties
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Maatschappelijk
Alkmaar 8
Pius X

Prijspeil 1-7-2005 31/6/2008
Prijspeil correcties Budgetsector 1,02
Adres Hobbemalaan 125
Beschrijving nieuwe functie Hospice + liturgisch steunpunt
Eigenaar/ontwikkelaar Pius Stichting
Typologie Jonge Bouwstijl
Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk 
Monumentenstatus Geen

Oorspronkelijke BVO 1454
BVO toegevoegd 183
BVO nieuw 1637
VVO nieuw 1316

Geindexeerd

Verwervingskosten 786.000€          805.171€          
Directe bouw-, inrichtings- en bijkomende kosten 1.250.151€       + 2.085.813€       +
Stichtingskosten 2.822.151€       2.890.984€       
Stichtingskosten ex. verwerving 2.036.151€       2.085.813€       

Netto Stichtingskosten 2.822.151€       2.890.984€       

Onderhoudskosten (prognose) 30.000€            30.732€            
Onderhoudssubsidies - -€                  -
Netto onderhoudskosten 30.000€            30.732€            

Exploitatielasten - vast -€                  
Exploitatielasten - incidenteel -€                  
Exploitatielasten - totaal -€                  -€                  

Huuropbrengsten Stichting Exploitatie Alkmaar 180.000€          184.390€          
Huuropbrengsten lithurgische ruimte 20.000€            20.488€            
Totaal 200.000€          204.878€          

Subsidies overheid
Bijdragen derden + +
Totaal -€                  

Verwervingskosten % van stichtingskosten 28%
Directe bouw-, inrichtings en bijkomende kosten % van 
stichtingskosten 44%
Subsidie % van stichtingskosten 0%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 15%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,80
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.144€              2.197€              
Directe bouwkosten / m2 BVO -€                  -€                  
Stichtingskosten / m2 BVO 1.724€              1.766€              
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.244€              1.274€              
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.724€              1.766€              
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 152€                 156€                 
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 23€                   23€                   

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR 7,1%
Behaalde NAR 6,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Uit de financiële gegevens van de uitgevoerde variant komt een bruto aanvangsrendement (BAR) van 

7,1% naar voren wat voor een charitatieve instelling goed is. Het BAR had hoger uit kunnen vallen, maar 

de Pius Stichting heeft bij de realisatie van het plan aan stichting Hospice gevraagd welke huur zij kon 

betalen. Met de uitwerking van het plan is hier naar toe gewerkt. De huurprijzen zijn dan ook niet 

commercieel, wat overigens in overeenstemming is met de doelstelling van de stichting. 

De onderhoudskosten zijn nog niet bekend vanwege de jonge herbestemming. Voor een goede vergelij-

king is uitgegaan van 15% van de huuropbrengsten. Dit is als prognose ingevuld. De exploitatielasten 

zijn voor de huurder en worden daarom niet meegenomen. Daarmee komt het bruto aanvangs-

rendement gunstiger uit. 

Van de stichtingskosten (e 2.822.151,--) is de onderverdeling naar directe bouwkosten, inrichtingskosten 

en bijkomende kosten niet bekend. Een aantal percentages kan daarom niet berekend worden.

8.4 Succesfactoren en valkuilen
Economisch gezien is de herbestemming tot een maatschappelijke functie als hospice succesvol 

gebleken vanwege:

- uitvoerig onderzoek naar mogelijkheden en potentiële gebruikers, 

- goed overleg tussen de verschillende partijen,

- geen remmende tijdsfactoren als een monumentenaanwijzing, bestemmingsplanwijziging, 

 juridische procedure vanwege omwonenden of burgergroeperingen en dergelijke,

- een goede functiekeuze: een maatschappelijke functie met commerciële inslag.
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9 Daniëlskerk, Nijmegen

Nieuw exterieur.

Voormalig exterieur.

Overige foto’s: K3 Architectuur Nieuw interieur.
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Nieuw exterieur.

Voormalig exterieur.                Foto: Fotocollectie Regionaalarchief Nijmegen



9   Nijmegen - OLV ten Hemelopneming 
       of Daniëlskerk

Daniëlsweg 42, Nijmegen

Denominatie: Rooms Katholieke Kerk

Stroming: Jonge Bouwkunst

1962 - Architect: L.A.J. de Bruijn

2006 - 12 woningen + kinderdagverblijf

Gemeentelijk monument

Het voormalige R.K. kerkgebouw en parochiecentrum aan de Daniëlsweg 42 is door het Bisdom Den 

Bosch verkocht aan Woningstichting Portaal. De woningstichting heeft in het complex 24 woonunits en 

een dagverblijf voor jongeren en kinderen met een handicap gerealiseerd. Op het onbebouwde deel van 

het terrein zijn 14 koopwoningen gebouwd. In een eerder stadium lagen er plannen (sloop + nieuwbouw) 

van ontwikkelaars op tafel, maar particuliere instanties en de Nijmeegse Monumenten Commissie 

hebben ervoor gezorgd dat het gebouw een gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen. Nadat de 

sloopplannen van tafel waren, heeft de kerk lange tijd leeggestaan tot Woningstichting Portaal de kerk in 

2001 kocht. In 2003 wijzigde de gemeente het bestemmingsplan om de plannen mogelijk te maken.

9.1 Maatschappelijke waarde
De Daniëlskerk heeft enerzijds zijn maatschappelijke waarde behouden door het onderbrengen van een 

kinderdagverblijf voor kinderen met een handicap. Anderzijds is de maatschappelijke waarde deels 

opgegaan in commercie door de nieuwbouw van woningen op de kerklocatie. Door de stedenbouwkun-

dige aanpak van de kerk en het omliggend terrein heeft de herbestemming wel als impuls gewerkt voor 

de buurt.

9.2 Monumentale waarde
De Daniëlskerk (1961) was al gemeentelijk monument voordat herbestemming als optie serieus werd 

overwogen. De status werd aangevraagd en toegekend nadat projectontwikkelaars plannen presenteer-

den om de kerk te slopen. De kerk - een moderne halfronde cirkel met stalen klokkentoren - lijkt op het 

eerste gezicht meer op een theater. Een gebouw met deze kenmerken uit de Jonge Bouwkunst biedt qua 

herbestemming heel andere mogelijkheden dan bijvoorbeeld een neogotische kerk. Gekozen is om de 

ruimtelijkheid in tact te laten. Aan de buitencirkel zijn de appartementen en kantoren gesitueerd, het 

midden is hierdoor vrij als een soort speelplaats die doorloopt naar de buitenruimte. Er is een U-vorm 

aangebouwd met klaslokalen die allemaal uitkijken op de gezamenlijke speelplaats. Om het project 

rendabel te maken, zijn achter de kerk koopwoningen gebouwd. Bij het ontwerp is rekening gehouden 

met de rooilijn en stijl van de aanbouw van de kerk. 

Het aangezicht van de kerk is niet gewijzigd. De lange gebogen gevel bestaat uit verticaal geplaatste 

prefab elementen van gewapend beton met daartussen glasstroken. De vrije hoogte was voldoende voor 

de inbouw van een verdiepingsvloer. Deze nieuwe vloer sluit in de gevel aan op een gesloten paneel. Om 

voldoende hoogte op de begane grond te krijgen én op beide verdiepingen een goede verdeling tussen 

open en dichte geveldelen te krijgen, is de nieuwe begane grondvloer verdiept aangelegd. De bewoners 

hebben lichte hoge kamers met een raam tot het plafond. De moderne idealen van licht, lucht en ruimte 

zijn hier volop aanwezig. 

De invulling van het gebouw was maatwerk: een pragmatische inpassing, waarbij het gebouw leidend 

was. Na de oplevering is echter nog een railsysteem voor de verzorging van de kinderen ingebouwd. 
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Maatschappelijk + woningen
Nijmegen 9a
Daniëlskerk

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Marktsector 1,04
Adres Daniëlsweg 42
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar Portaal Wonen
Typologie Jonge Bouwkunst
Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig)

Oorspronkelijke BVO kerk 1896
BVO toegevoegd 644
BVO nieuw 2540
VVO nieuw 1852
GBO -

Geïndexeerd

Verwervingskosten 483.796€         503.463€         
Directe bouwkosten 2.849.143€      2.964.962€      
Inrichtingskosten 243.210€         253.097€         
Bijkomende kosten 480.573€         + 500.108€         +
Stichtingskosten 4.056.722€      4.221.629€      
Stichtingskosten ex. verwerving 3.572.926€      

Netto Stichtingskosten 4.056.722€      4.221.629€      

Onderhoudskosten (prognose) 24.016€           24.992€           
Onderhoudssubsidies - -€                 -
Netto onderhoudskosten 24.016€           24.992€           

Exploitatielasten - vast (prognose) 23.857€           24.827€           
Exploitatielasten - incidenteel -€                 +
Exploitatielasten - totaal 23.857€           24.827€           

Vaste huuropbrengsten 177.329€         184.538€         
Incidenteel verhuur -€                 -€                 
Totaal 177.329€         184.538€         

Verkoop koopwoningen -€                 + -€                 +
Subsidies overheid -€                 -€                 
Bijdragen derden -€                 + -€                 +
Totaal -€                 -€                 

Verwervingskosten % van stichtingskosten 12%
Directe bouwkosten % van stichtingskosten 70%
Inrichtingskosten % van stichtingskosten 6%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 12%
Subsidie % van stichtingskosten 0%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 14%

VVO nieuw of GBO / BVO nieuw 0,73
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 2.190€             2.279€             
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.122€             1.167€             
Stichtingskosten / m2 BVO 1.597€             1.662€             
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.407€             1.464€             
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.597€             1.662€             
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 96€                  100€                
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 26€                  27€                  

Interne rendementseis
Marktrendement 5%
Behaalde BAR (excl. verkoopopbrengsten) 4,4%
Behaalde BAR
Behaalde NAR (excl. verkoopopbrengsten) 3,2%
Behaalde NAR

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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1-1-2006

12 woningen + kinderdagverblijf

Kostenoverzicht Daniëlskerk, Nijmegen  
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Prijspeil
Prijspeil correcties
Adres
Beschrijving nieuwe functie
Eigenaar/ontwikkelaar
Typologie
Stedelijk/landelijk
Monumentenstatus

Oorspronkelijke BVO kerk
BVO toegevoegd
BVO nieuw
VVO nieuw
GBO

Verwervingskosten
Directe bouwkosten 
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten 
Stichtingskosten
Stichtingskosten ex. verwerving

Netto Stichtingskosten

Onderhoudskosten (prognose)
Onderhoudssubsidies
Netto onderhoudskosten

Exploitatielasten - vast (prognose)
Exploitatielasten - incidenteel
Exploitatielasten - totaal

Vaste huuropbrengsten
Incidenteel verhuur
Totaal

Verkoop koopwoningen
Subsidies overheid
Bijdragen derden
Totaal

Verwervingskosten % van stichtingskosten
Directe bouwkosten % van stichtingskosten
Inrichtingskosten % van stichtingskosten
Bijkomende kosten % van stichtingskosten
Subsidie % van stichtingskosten
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten

VVO nieuw of GBO / BVO nieuw
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO
Directe bouwkosten / m2 BVO
Stichtingskosten / m2 BVO
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving
Netto Stichtingskosten / m2 BVO
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO

Interne rendementseis
Marktrendement
Behaalde BAR (excl. verkoopopbrengsten)
Behaalde BAR
Behaalde NAR (excl. verkoopopbrengsten)
Behaalde NAR

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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Maatschappelijk + woningen + koopwoningen
Nijmegen 9b
Daniëlskerk

31/6/2008
Marktsector 1,04
Daniëlsweg 42

Portaal Wonen
Jonge Bouwkunst
Sterk stedelijk 
Gemeentelijk sinds 1999 (voortijdig)

1896
2184
4080
1852
3392

Geïndexeerd

1.157.786€      1.204.850€      
4.055.711€      4.220.577€      

266.310€         277.136€         
899.319€         + 935.877€         +

6.379.126€      6.638.440€      
5.221.340€      

6.379.126€      6.638.440€      

24.016€           24.992€           
- -€                 -

24.016€           24.992€           

23.857€           24.827€           
-€                 +

23.857€           24.827€           

177.329€         184.538€         
-€                 -€                 

177.329€         184.538€         

3.046.764€      + -€                 +
-€                 -€                 
-€                 + -€                 +

3.046.764€      3.170.616€      

18%
64%

4%
14%

0%
14%

0,83
1.881€             3.584€             

994€                1.034€             
1.564€             1.627€             
1.280€             1.332€             
1.564€             1.627€             

96€                  100€                
26€                  27€                  

8%
2,8%
5,3%
2,0%
3,9%

1-1-2006

12 woningen + kinderdagverblijf + 14 koopwoningen

Kostenoverzicht 2 Daniëlskerk, Nijmegen  
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Deze oplossing doet afbreuk aan de kwaliteit van de afwerking. Eerdere integratie van dit soort 

 oplossingen in het ontwerpproces is dan ook een leerpunt.

De kerk was niet alleen architectuurhistorisch, maar ook stedenbouwkundig van belang voor de wijk 

Heseveld. In het deel van de wijk Heseveld waar de Daniëlskerk ligt, staan namelijk voornamelijk 

grondgebonden woningen. De kerk fungeerde dan ook als een markant en opvallend object t.o.v. zijn 

omgeving. 

9.3 Economische waarde
De doelstelling van het Bisdom Den Bosch was maximale opbrengst bij de afstoot van de Daniëlskerk 

door verkoop aan ontwikkelaars met de bedoeling de kerk te slopen en nieuwbouw te realiseren. Na de 

gemeentelijke monumentenaanwijzing moest het bisdom de prognoses bijstellen.

Portaal Wonen heeft inzicht gegeven in van de financiële gegevens van zowel de kerk als de koopwonin-

gen, die op het kerkterrein zijn gebouwd. De kerk leverde een verkoopbedrag op van bijna € 5 ton en dat 

is vergeleken met de andere casestudies heel redelijk. Dit bedrag werd meer dan verdubbeld (€ 1,2 

miljoen) door de aankoop van de grond om de kerk. Het bestaande gebouw is voor € 2,8 miljoen 

verbouwd en de 14 woningen voor € 1,2 miljoen. Deze woningen zijn naderhand verkocht voor een 

gemiddelde van € 208.000,-- per woning. Voor de wooneenheden in de kerk wordt een huur van  

€ 300,-- per maand gevraagd. Alles met elkaar zou je verwachten dat de combinatie van verhuur van de 

voormalige kerk samen met de verkoop van de 14 woningen gunstig is voor de ontwikkeling van het 

gehele perceel. Een rendement van 5,3% is echter niet zeer commercieel. 

Worden de Netto Aanvangrendementen van de kerk mèt en zonder koopwoningen vergeleken, dan is er 

slechts een klein verschil te zien met 3,2% voor de kerk zelf en 3,9% voor de kerk met koopwoningen. 

Het gaat uiteindelijk dus qua haalbaarheid om een gematigd, maatschappelijk rendement.  

9.4 Succesfactoren en valkuilen
Hoewel de verkoop van nieuwbouwwoningen op het kerkterrein in combinatie met een maatschappe-

lijke functie minder opbrengt dan aanvankelijk gedacht is deze herbestemming wel tamelijk succesvol. 

Hierbij zijn van betekenis:

- de cruciale rol van de gemeente. Zij heeft meegewerkt aan de realisering van de nieuwe 

 stedenbouwkundige situatie.

- de combinatie van een maatschappelijke en commerciële functie,

- de ontwikkeling van niet alleen het kerkgebouw maar ook van het omliggende terrein.



10  Arnhem - Onze Lieve Vrouwe 
          Onbevlekt Ontvangen

Van Slichtenhorststraat 36, Arnhem

Denominatie: Katholiek

Stroming: Neoromaans met neogotische elementen

1911 - Architect: W.G. Welsing

2001 - 32 appartementen

Gemeentelijk monument

Na de Tweede Wereldoorlog groeit de rooms katholieke Wijngaardparochie in het noorden van Arnhem 

dusdanig, dat in 1963 nog een nieuwe kerk wordt gebouwd: de Verrijzeniskerk aan de Beethovenlaan. 

Zo´n tien jaar later doet de ontzuiling zijn intrede en loopt het aantal kerkgangers terug. Uiteindelijk sluit 

de parochie vier van de negen kerken, waaronder ook de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in de Van Slichten-

horststraat. De kerk, berekend op 700 kerkgangers, is voor de overgebleven 150 kerkgangers veel te 

groot. Als de kerk en de pastorie worden verlaten, nemen de kerkgangers hun intrek in het nabijgelegen 

parochiehuis,  waar ze een kapel inrichten. Totdat in 2005 ook deze wordt gesloten; hetzelfde jaar als 

waarin de Verrijzeniskerk aan de eredienst wordt onttrokken. 

Het Aartsbisdom Utrecht heeft samen met de gemeente het kerkenbestand in Arnhem herzien en 

besloten de kerkgebouwen met de meeste monumentale waarde te behouden. Daarmee valt het doek 

voor de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. In 1993 dient het Bisdom Utrecht een aanvraag tot sloop in die 

echter wordt geweigerd door de gemeente. Vanaf 1996 vestigt het restaurant Saté Plaza zich tijdelijk in 

de kerk. In die tijd is het interieur goed gebruik; kerkbanken deden dienst  als zitplaatsen in het restau-

rant en de bar was uit oude banken opgebouwd. Na jaren van leegstand besluit woningcorporatie 

Portaal de kerk in 1999 aan te kopen en zich in te zetten voor een herbestemming.

Portaal bedingt bij de gemeente dat de kerk geen gemeentelijke aanwijzing krijgt, als Portaal het gebouw 

een nieuwe bestemming geeft. Na de realisatie komt het herbestemde kerkgebouw echter alsnog op de 

gemeentelijke monumentenlijst. 

Portaal schakelt architectenbureau K3 in voor het ontwerp. K3 krijgt de opdracht zich te laten leiden door 

het gebouw. Portaal wil in de kerk appartementen realiseren, maar het gebouw moet de exacte invulling 

bepalen. Daarbij wordt meegegeven dat de ruimtelijkheid van het schip gerespecteerd moet worden, en 

niet mag worden volgebouwd. Respect voor het kerkgebouw, waarbij zowel aan de binnenkant als aan de 

buitenkant duidelijk zichtbaar moet blijven dat het een kerkgebouw was, is een voorwaarde. 

Het plan van Portaal wordt voorgelegd aan het bisdom, het parochiebestuur en omwonenden. Het 

wordt positief ontvangen, waarbij men alleen verontrust is over schuttingen en parkeeroverlast en niet 

zozeer over de nieuwe functie. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat er geen horeca, prostitutie 

en geen commerciële exploitatie plaats mag vinden in de toekomst.

In de uitwerkingsfase wordt het haalbaarheidsonderzoek uitgewerkt en uitgevoerd. Dit blijkt vooral een 

kwestie van passen en meten, waarbij eerdere schattingen goed blijken. Enig knelpunt is de constructie. 

Vanwege de uniciteit van het project heeft de constructeur zijn bedenkingen en vindt er een second 

opinion plaats. Verder zijn de plannen pragmatisch uitgewerkt. In principe is de gehele constructie 

reversibel.
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10 OLV Onbevlekt Ontvangen, Arnhem

Foto’s: K3 Architectuur Nieuw interieur.

Nieuw exterieur.
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De voorgevel is redelijk intact gebleven. In plaats van de oorspronkelijke deuren zijn glazen deuren 

geplaatst. Uit de roosvensters en bogen van de andere gevels zijn de oorspronkelijke ruiten weggeno-

men en is nieuw helder glas voor in de plaats gezet. In het schip is aan weerszijden een aantal wonin-

gen op en naast elkaar gebouwd. Halverwege de kerk bevindt zich het trappenhuis en de liftschacht. 

Verderop is het koor open gehouden met erachter de oorspronkelijke glas-in-loodramen en erboven de 

plafondschilderingen. Een bijzondere ruimte is bewaard gebleven.

10.1 Maatschappelijke waarde
De maatschappelijke waarde van de kerk is voornamelijk het stedenbouwkundige belang dat de kerk 

binnen de wijk Sint Marten inneemt. Als de kerk gesloopt zou worden verdwijnt het verbindende 

element uit de wijk. Om die reden vervult de kerk een maatschappelijke functie binnen de wijk. De 

woningen die gerealiseerd zijn in de kerk zijn voor de vrije markt om de herbestemming rendabel te 

maken. Hierdoor wordt de maatschappelijke waarde niet verhoogd, maar dankzij de hogere opbrengs-

ten kon wel de ruimtelijke werking van het schip in ere worden gehouden.

10.2 Monumentale waarde
De Onze Lieve Vrouwe kerk werd in 1999 alsnog nog aangewezen als gemeentelijk monument. De kerk 

werd om haar architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden aangewezen 

als monument. De kerk is een vrij sobere neoromaanse kerk met neogotische elementen, die in 1910 

werd ontworpen door de Arnhemmer W. Welsing. Bijzonder zijn ook de gebrandschilderde ramen uit 

het toonaangevende atelier Nicolas uit Roermond. Het kerkgebouw vormt een ensemble met de 

pastorie, kosterij en school. Tezamen vormt dit ensemble een markant herkenningspunt in de wijk Sint 

Marten. De wijk is een gaaf voorbeeld van de stedenbouwkundige ontwikkelingen in Arnhem rond de 

eeuwwisseling. 

De invulling door architectenbureau K3 heeft recht gedaan aan de oorspronkelijke architectuur omdat 

de ruimtewerking van de kerk nog te voelen is doordat de zichtas van het portaal naar het koor behou-

den is gebleven. Bijzonder is de aanwezigheid van liturgische objecten die in de nieuwe invulling zijn 

opgenomen. Tijdens het schoonmaken van het plafond boven het koor zijn bovendien de plafondschil-

deringen aan het licht gekomen die na het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) onder een witte laag 

kalk verdwenen waren. Deze ontdekking is een opwaardering van de monumentale status van de kerk.

De voorgevel met het voorplein is niet ingrijpend gewijzigd waardoor de kerk nog steeds een religieus 

karakter heeft. Ingrijpende wijzigingen zijn voornamelijk ín het gebouw en aan de achterzijde verricht 

waar het portaal groter gemaakt moest worden om de staalconstructie het gebouw in te krijgen. 

Concluderend kan men zeggen dat deze invulling een toevoeging is aan de monumentaliteit van het 

gebouw. Om die reden heeft het gebouw in 2005 zowel van het publiek als van de vakjury de Heuvelink-

prijs voor Architectuur in Arnhem gewonnen.

10.3 Economische waarde 
Er zijn 32 vrije sector huurwoningen gerealiseerd in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, zonder onrenda-

bele top. Het is in die zin een rendabele en duurzame herbestemming. Met sociale woningbouw had 

het financiële plaatje er anders uitgezien, of hadden concessies moeten worden gedaan aan de ruimte-

lijke kwaliteit. Hoewel er in de koopovereenkomst is vastgelegd dat commerciële exploitatie niet is 

toegestaan, is verhuur in de vrije sector wel degelijk commercieel te noemen, sociale verhuur niet.

De aangeleverde financiële gegevens waren niet uitgebreid, waardoor diverse aannames moesten 

worden gedaan en het overzicht niet volledig is. Voor de onderhoudskosten is een kengetal van 15% van 

de huuropbrengsten aangenomen. De maandelijkse huurprijzen variëren van e 230,-- tot e 550,--. Voor 

de berekeningen is een gemiddelde e 390,-- aangehouden en vermenigvuldigd met het aantal woningen. 
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Woningen vrije sector
Arnhem 10
OLV Onbevlekt Ontvangen

Prijspeil 31/6/2008
Prijspeil correcties Marktsector 1,27
Adres Van Slichtenhorststraat 36
Beschrijving nieuwe functie 32 woningen
Eigenaar/ontwikkelaar Portaal Wonen
Typologie Neoramaans
Stedelijk/landelijk Sterk stedelijk 
Monumentenstatus Gemeentelijk sinds 1999 (gelijktijdig)

Oorspronkelijke BVO 906
BVO toegevoegd 1796
BVO nieuw 2702
VVO nieuw 2196

Geïndexeerd

Verwervingskosten (Hfl. 300.000,-- in 1999) 136.134€          172.526€          
Stichtingskosten woningen 3.920.661€       4.968.759€       
Bijkomende kosten + -€                  +
Stichtingskosten 4.056.795€       5.141.285€       
Stichtingskosten ex. verwerving 3.920.661€       

Netto Stichtingskosten 4.056.795€       5.141.285€       

Onderhoudskosten 22.449€            28.450€            
Onderhoudssubsidies - -€                  -
Netto onderhoudskosten 22.449€            28.450€            

Exploitatielasten - vast 22.301€            28.262€            
Exploitatielasten - incidenteel -€                  +
Exploitatielasten - totaal 22.301€            28.262€            

Vaste huuropbrengsten 165.759€          210.071€          
+ -€                  +

Totaal 165.759€          210.071€          

Subsidies overheid -€                  -€                  
Bijdragen derden -€                  + -€                  +
Totaal -€                  -€                  

Verwervingskosten % van stichtingskosten 3%
Stichtingskosten % van stichtingskosten 97%
Bijkomende kosten % van stichtingskosten 0%
Subsidie % van stichtingskosten 0%
Onderhoudskosten % van huuropbrengsten 14%

VVO nieuw / BVO nieuw 0,81
Stichtingskosten /m2 VVO of GBO 1.847€              2.341€              
Directe bouwkosten / m2 BVO 1.451€              1.839€              
Stichtingskosten / m2 BVO 1.501€              1.903€              
Stichtingskosten /m2 BVO excl. verwerving 1.451€              1.839€              
Netto Stichtingskosten / m2 BVO 1.501€              1.903€              
Vaste huuropbrengsten / m2 VVO 75€                   96€                   
Onderhoud- en exploitatiekosten / m2 VVO 20€                   26€                   

Interne rendementseis 10%
Marktrendement 5%
Behaalde BAR 4,1%
Behaalde NAR 3,0%

* Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW
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De huuropbrengsten per m2 VVO van e 67,-- (geïndexeerd e 85,--) liggen niet erg hoog.  

Het is niet bekend of er subsidies zijn verstrekt.

Ondanks de geringe informatie en de aannames is uiteindelijk een bruto aanvangsrendement te 

berekenen van 3,7%. Dit is erg laag, zeker voor een commerciële instelling als een woningstichting. 

Mogelijk zijn niet opgegeven huurverhogingen en/of ‘vergeten’ subsidies hier van invloed op. 

10.4 Succesfactoren en valkuilen
Ondanks de beperkte informatie is wel af te leiden dat, al wordt het gewenste rendement niet behaald, 

de herbestemming toch succesvol is. Van invloed hierop is:

- dat er bij aanvang van de herbestemming geen monumentale status op de kerk rustte,

- dat de kerklocatie geschikt is voor de functie wonen,

- dat er een vrije bestemming (niet religieus/maatschappelijk) op het perceel lag,

- dat de architectuur van het gebouw zich goed leende voor deze herbestemming.
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Gesloopte kerken

In de loop der jaren is een groot aantal kerken niet herbestemd, maar gesloopt om plaats te maken voor 

nieuwbouw. In de behandelde voorbeelden zijn de kerkgebouwen vervangen door woningen en onder-

wijsvoorzieningen. Was er sprake van buitensporige winsten waarbij de kerkeigenaar tekort is gedaan? 

Of had tegen dezelfde opbrengst het kerkgebouw behouden kunnen worden en een nieuwe bestemming 

kunnen krijgen? Dit zijn vragen die bij de beoordeling van de gesloopte kerken aan de orde komen.

De opbrengst die de kerkeigenaar heeft ontvangen van de ontwikkelaar wordt vergeleken met het 

programma wat op de locatie is gerealiseerd. Op basis van het programma (de gebouwen die gebouwd 

zijn) is een vastgoedberekening opgesteld en de ontwikkelwinst bepaald. Vervolgens is deze berekening 

en winst beoordeeld door de (financiële) experts en beoordelingscommissie. 

De volgende kerken zijn tegen het licht gehouden:

• Pius X, Amsterdam – Brede School

• OLV Onbevlekt Ontvangen, Dordrecht – 32 appartementen en drie schoollokalen

• OLV Altijddurende Bijstand, Den Haag – 18 eengezinswoningen

De woninggrootte (wanneer van toepassing) is bepaald aan de hand van informatie van makelaars via 

internet. De gemiddelde verkoopprijs van de woningen is behoudend ingeschat, en eveneens bepaald 

via informatie van makelaars via internet. Voor de sloopkosten is gebruik gemaakt van de kengetallen 

van bouwkostenkompas.nl. Vervolgens zijn de berekeningen beoordeeld door de financiële beoorde-

lingscommissie.
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11  Amsterdam - Pius X

Jacob Geelstraat 44, Amsterdam

Denominatie: Rooms Katholiek

Stroming: gelieerd aan de Bossche school

1960 - Architect: Jan van der Laan

2008 - gesloopt t.b.v. Brede School

Geen monument

Kerkorganisatorisch is in stadsdeel Slotervaart op termijn slechts ruimte voor één gefuseerde RK-

parochie en één kerkgebouw. Het besluit van de (toenmalige) RK-parochie Pius X en het Bisdom van 

Haarlem om de Pius X kerk af te stoten krijgt in 2001, na een interne discussie van vijf jaar, definitieve 

vorm. De betrokken kerkgebouwen beginnen ernstige onderhouds- en exploitatieproblemen te vertonen.

Er leeft een sterke voorkeur bij de inmiddels tot H. Marcus gefuseerde parochie om een centrale locatie 

te verwerven binnen het stadsdeel voor de realisatie van een nieuw kerkgebouw volgens een actueel 

programma van eisen, hetgeen een grondruil impliceert.

De wens tot allocatie van de kerkfunctie convergeert toevalligerwijze met de herstructureringsbehoefte 

van andere zorg- en maatschappelijke instanties in stadsdeel Slotervaart. Vanwege deze convergentie 

van maatschappelijke belangen ondersteunt het stadsdeel, door toewijzing van ambtelijke inbreng en 

sturing, dit proces in positieve zin, tot en met de reservering van een nieuwbouwlocatie.

In het voorjaar van 2007 leidt dit uiteindelijk tot een principeovereenkomst met woningbouwcoöperatie 

“de Alliantie”, die op zijn beurt een overeenkomst heeft met het stadsdeel Slotervaart over de stedelijke 

en maatschappelijke herstructurering van het betreffende gebied. In het najaar van 2007 wordt vanuit 

hoofdstedelijke en landelijke actiegroepen een media-offensief gestart voor behoud en hergebruik van 

het kerkgebouw. Een en ander leidt echter niet tot een monumentenaanwijzing en het kerkgebouw wordt 

gesloopt.

De locatie wordt nu gebruikt voor de bouw van een Brede School en een community centre waarin een 

opvoedkundig centrum wordt gevestigd.

11.1 Maatschappelijke waarde
Binnen de ontrafeling van het spanningsveld van maatschappelijke belangen, normen en economische 

waarden is de Pius X uitzonderlijk in zijn casuïstiek.

Met betrekking tot normen:

De discussie over de “normatieve” monumentale waarde opent zich pas op grootstedelijke en landelijke 

schaal nádat 5 jaar planvorming op stadsdeelniveau is afgerond. De vraag óf en waarom het object moet 

worden aangewezen als monument, wordt bestuurlijk beslecht in het Stadsdeelbestuur van Slotervaart, 

dat zich uitspreekt voor sloop.

Een debat over “kerkelijk-normatieve” waarden met betrekking tot de lotsbestemming van het object, als 

het zou worden herbestemd, is nooit gevoerd. Immers, de optie “behoud” wordt pas geïntroduceerd in 

het stadium dat de overdracht van het kerkgebouw van parochie aan koper, een feit is. Als monumentali-

teit tot herbestemming had geleid, dan was de maatschappelijke functie van een Brede School niet per 

definitie conflicterend met het herbestemmingbeleid dat het Bisdom van Haarlem in de praktijk hanteert 

ten aanzien van gebouwen met een beperkt religieuze uitstraling. 



11 Pius X, Amsterdam

Tijdens sloop.
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Foto: Han van Gool

Foto: Bisdom van Haarlem 

Foto: Guido van Hoogewoud

Voormalig exterieur.

Voormalig exterieur.

Foto: Bisdom van HaarlemVoormalig interieur.



De voorkeur van de parochie om nieuwbouw te realiseren op een centrale locatie, die al een reservering 

heeft gekregen in het bestemmingsplan, verdampt in de tussentijd. Parallel aan de discussie over de 

Pius X, wordt de overgebleven kerk, de “Verrijzenis” door de centrale stad als monument voorgedragen 

(januari 2007). Daarmee wordt de parochie vastgespijkerd op een locatie die door het lot is bepaald en 

nooit de voorkeur heeft gehad. Had de parochie moeten kiezen tussen de Verrijzenis en de Pius X, dan 

was voortgezet kerkelijk gebruik in een gedeelte van de Pius X een mogelijke optie geweest.

De afweging van waarden is voor het Stadsdeelbestuur evenmin gering. Deze bevindt zich in de politieke 

houdgreep van tegengestelde verplichtingen: Een wijkvernieuwingsprogramma, bestuurlijke betrouw-

baarheid jegens projectpartners (coöperatie, school, parochie) en het krachtenveld van de monumenten-

lobby.

11.2 Monumentale waarde
De wederopbouwkerk uit 1960 met zijn markante toren van Van der Laan was een van de beeldbepa-

lende gebouwen in de wijk en kenmerkend voor de visie van Van Eesteren voor de stedenbouwkundige 

plattegrond van de tuinsteden.

11.3 Economische waarde
Woningcorporatie De Alliantie neemt in 2007 de Pius X over van de Heilige Marcus parochie (Bisdom 

van Haarlem) voor circa e 1,4 miljoen. De prijs is al in 2006 tot stand gekomen op basis van sloop/

nieuwbouw, met een maatschappelijke functie: zorg met bijbehorend wonen. Nadat reeds overeenstem-

ming over de aankoopprijs is bereikt, wordt door de Alliantie uiteindelijk voor een andere bestemming 

gekozen. De locatie wordt nu gebruikt voor de bouw van een Brede School en een community centre 

waarin een opvoedkundig centrum wordt gevestigd en wordt daarmee een uitbreiding van het belen-

dende schoolgebouw. Een schets en een kostenraming van De Vereniging Pro West en de Taskforce 

Toekomst Kerkgebouwen om de kerk als casco her te gebruiken, hebben niet kunnen overtuigen.

De economische belangen kennen in dit planproces hun eigen tragiek. De grondslag van de transactie is 

een verkoopwaarde die zowel de kopende partij (herstructurering wijk), als de verkopende partij 

(herstructurering kerken), perspectief biedt op realisatie.

Op het moment dat een discussie losbreekt over vermeende monumentale waarden, start tevens het 

overleg over herbestemming. De prijsvorming, e 1,4 miljoen, heeft echter op basis van de residuele 

restwaarde-berekening van sloop/nieuwbouw plaatsgevonden met de bestemming Zorg en Wonen. 

Deze bestemming brengt een relatief hoge economische waarde met zich mee. De residuele restwaarde-

berekening op basis van behoud van het kerkgebouw en herbestemming tot een Brede School, valt veel 

lager uit: namelijk e 4 ton. Tussen beide opties zit een deficit van e 1 miljoen ten nadele van de 

corporatie, de nieuwe eigenaar.

Interessant is ook een vergelijk tussen de optie herbestemming ten behoeve van een Brede School en 

nieuwbouw voor datzelfde programma. De berekening op de volgende pagina laat zien dat bij herbe-

stemming een kleinere onrendabele top ontstaat dan bij nieuwbouw. 
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Haalbaarheidsonderzoek herbestemming J. van Stigt * 
 

   
Programma Brede school + publieksruimte

  
Vleugel 1: 540 m2 begane grond + 360 m2 verdieping 900 m2

Vleugel 2: 490 m2 begane grond + 150 m2 verdieping 640 m2

Centrale ruimte + faciliteiten begane grond 650 m2

 2190 m2

  
Prijs per m2 herbestemming  e               868  

  
Verbouwingskosten  e     1.900.000  
11% bijkomende kosten  e        200.000  
Gerealiseerde verwervingskosten  e     1.400.000  
Investering herbestemming incl. verwerving  e     3.500.000 excl. inrichting
  
   

Eigen berekening sloop-nieuwbouw*   

  
Programma Brede school  

  
Oppervlakte 2200 m2

  
Prijs per m2 nieuwbouw  e             1.350  

  
Bouwkosten  e     2.970.000  
Sloopkosten  e         125.000  
Gerealiseerde verwervingskosten  e     1.400.000  
Investering nieuwbouw incl. verwerving  e     4.495.000  
  

  
   

Verschil nieuwbouw-herbestemming *   

  
Verschil nieuwbouw-herbestemming  e      995.000  

  
*  Alle bedragen zijn exclusief BTW   

Als de twee opties tegelijkertijd op tafel hadden gelegen en er geen ander programma was geweest – wat 

allebei dus niet het geval was – dan had de optie herbestemming waarschijnlijk een grotere kans gehad. 

Bovenstaand rekenvoorbeeld blijft academisch omdat het behoud van de kerk van invloed zou zijn 

geweest op andere facetten van het wijkontwikkelingsplan. Het proces van het verschuiven van functies 

binnen de wijk zou zijn geblokkeerd, waardoor meerkosten elders zouden kunnen optreden.

Beide voorbeelden maken ook duidelijk dat de bestemmingsmogelijkheden van grote invloed zijn op de 

prijs die een koper bereid is te betalen voor een voormalige kerklocatie. Deze mogelijkheden worden 

vooral bepaald door de voorschriften in het bestemmingsplan en de bescherming die de kerk al dan niet 

geniet. Tussentijdse wijzigingen in die randvoorwaarden – zoals de aanvraag van een monumenten-
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status of een bestemmingsplanwijziging – kunnen dan ook een van beide partijen benadelen. Bij zowel 

de Chassékerk als de Pius X lag die rekening bij de woningbouwcorporatie en is de rekening deels 

betaald met publieke middelen. 

Praktijkvoorbeelden als de Pius X en de Chassékerk zorgen ervoor dat marktpartijen voorzichtiger 

worden. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat marktpartijen risicobeperkende clausules opnemen in 

het koopcontract, om deze te kunnen ontbinden als het uitgangspunt van de overeenkomst niet wordt 

bereikt. Bij de Pius X had het bisdom en de coöperatie ook een dergelijke clausule opgenomen. Deze 

clausule voorzag in financiële compensatie voor het bisdom als de corporatie de koop ongedaan zou 

maken omdat nieuwbouw onmogelijk zou blijken en het bisdom het gebouw terug zou krijgen, inclusief 

een net verworven monumentenstatus. Het bisdom zou dan immers opnieuw moeten gaan onderhande-

len, maar nu met behoud-herbestemming als handelingsbeperkend uitgangspunt. 

11.4 Succesfactoren en valkuilen
Bovenstaande omschrijving laat duidelijk zien hoe feiten op verschillende manieren kunnen worden 

geïnterpreteerd. Tussentijdse wijzigingen in de randvoorwaarden voor herontwikkeling plaatsen eerder 

bereikte onderhandelingsresultaten soms in een ander daglicht. De prijs die de Alliantie betaalde voor de 

Pius X was marktconform, maar doordat uiteindelijk een ander programma wordt gerealiseerd, lijkt het 

er op dat het bisdom buitensporig veel heeft verdiend aan de verkoop. Om een rechtvaardige prijs voor 

een locatie te verkrijgen is het van belang:

- dat altijd alle alternatieven van te voren bekeken worden. Ruim denken en vervolgens de opbreng-

sten bekijken is hierbij essentieel. Benchmarking, zoals toegelicht in bijlage 10, zou voor het proces 

van betekenis kunnen zijn. Anticiperen op het in onbruik raken van een kerkgebouw zou een 

sleutelbegrip moeten zijn voor lokale overheden, eigenaren en belanghebbenden in de omgeving.

- dat de bestemming van tevoren bekend moet zijn en dat dit tijdens of na de verkoop-

onderhandelingen niet meer wijzigt,

- dat er geen monumentenaanwijzingsprocedure tijdens of direct voor de verkooponderhandelingen 

wordt opgestart,

- en tenslotte dat een kerk ook kan worden behouden als deze geen monumentenstatus bezit.

173



174

12 OLV Onbevlekt Ontvangen, Dordrecht

Voormalig exterieur.

Foto: Marcel Timmer

Foto: Stichting Bonas

Nieuw exterieur.



12  Dordrecht - OLV Onbevlekt Ontvangen

Brouwersdijk 115, Dordrecht

Denominatie: Rooms Katholieke Kerk

Stroming: Jonge Bouwkunst, traditioneel

1952 - Architect: A. van Kranendonk & H. Thunnissen

2004 - sloop en nieuwbouw woningen & drie schoollokalen

Geen monument

De locatie van de Onze Lieve Vrouwekerk is ontwikkeld als woongebied met 32 appartementen  

(het Lebrethof) en een dependance van de aangrenzende basisschool Pius X. 

12.1 Maatschappelijke waarde
Op de kerklocatie is de maatschappelijke functie voor een klein deel teruggekomen met drie leslokalen 

voor de naastliggende school. Het overgrote deel is bebouwd met woningen. De maatschappelijke 

waarde is dus sterk gereduceerd.

12.2 Monumentale waarde
De Onze Lieve Vrouwekerk was geen monument. Informatie om vast te kunnen stellen of deze kerk 

monumentwaardig was, ontbreekt. Het jaartal wijst erop dat er waarschijnlijk sprake was van een kerk 

gebouwd volgens de Jonge Bouwkunst.

12.3 Economische waarde
De locatie voor de overbodig geworden Onze Lieve Vrouwekerk is verkocht (verkoopprijs Hfl 900.000,-- 

(e 408.402,-- )) aan projectontwikkelaar Boele en Van Eesteren voor de ontwikkeling van 32 appartemen-

ten boven een dependance van de aangrenzende basisschool. 

Financieel overzicht

Aantal  32

Grootte (m2 BVO)  100

Kosten per m2 BVO  €                                  1.300 

Verkoopprijs VON  €                             180.000 

Totale opbrengsten  €                          5.760.000 

Kosten school/woningen  €                          4.160.000 

Aankoop grond  €                             408.402 
Sloopkosten  €                               30.000  + 

Totale kosten  €                          4.598.402 

Totale opbrengsten  €                          5.760.000 
Totale kosten  €                           4.598.402  - 

Ontwikkelwinst  €                            1.161.598 

Ontwikkelwinst per stuk  €                               36.300 

Grondquote 20%

(winst uitgedrukt als percentage van de totale opbrengst)
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Volgens bovenstaande uitgangspunten heeft de ontwikkelaar een ontwikkelwinst behaald van ruim  

e 1,1 miljoen. Dit komt neer op een winst van ruim e 36.000,-- per woning. Voor deze locatie is dit een 

forse winst, welke volledig ten goede komt aan de ontwikkelaar. 

Het is niet bekend welke bestemming er op het perceel rustte voor de sloop van de kerk en of deze 

bestemming na de koop veranderd is.

Eén van de woningen op de eerste verdieping van 83m2 met 3 kamers staat op dit moment te koop  

voor e 209.000,--.

12.4 Succesfactoren en valkuilen
Deze casus laat zien dat de ontwikkelaar enorme winsten heeft behaald. Dit doet vermoeden dat de 

kerkeigenaar tekort is gedaan. Dit zou het gevolg kunnen zijn van:

- te weinig onderzoek vanuit de verkopende partij naar het rendement van de kerklocatie met  

een nieuwe functie.



13 Den Haag - OLV Altijddurende Bijstand

Drapeniersgaarde 133, Den Haag

Denominatie: Rooms Katholieke Kerk

Stroming: Wederopbouw

1960 - Architect: A. van Kranendonk & H. Thunissen

2004 - Sloop en nieuwbouw woningen

Geen monument

Het teruglopend aantal kerkgangers heeft ervoor gezorgd dat de OLV Altijddurende Bijstand overbodig 

werd. Dit kerkgebouw is net als de kerk in Dordrecht verkocht aan een ontwikkelaar. De gemeente 

stemde in met de sloop van het kerkgebouw in het kader van de omvangrijke herstructurering van  

Zuid-West Den Haag. Er zijn 18 eengezinswoningen voor in de plaats gekomen. 

13.1 Maatschappelijke waarde
Met de nieuwbouw van 18 woningen op de kerklocatie is de maatschappelijke waarde van deze plek 

verdwenen.

13.2 Monumentale waarde
Deze kerk was geen monument. Informatie om vast te kunnen stellen of deze kerk monumentwaardig 

was, ontbreekt.

13.3 Economische waarde
De OLV Altijddurende Bijstand is verkocht aan een ontwikkelaar. De verkoopprijs bedroeg Hfl 1.000.000,-- 

(e 453.780,--). De kerk is gesloopt en er zijn 18 eengezinswoningen op het terrein gebouwd. 
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Financieel overzicht
  

  
Aantal 18  
Grootte (m2 BVO) 100  
Kosten per m2 BVO  €                                 1.000  
Verkoopprijs VON  €                             150.000  
Totale opbrengsten  €                          2.700.000  

  
Kosten school/woningen  €                          1.800.000  
Aankoop grond  €                             453.780  
Sloopkosten  €                               30.000 +
Totale kosten  €                          2.283.780  

  
Totale opbrengsten  €                          2.700.000  
Totale kosten  €                          2.283.780 -
Ontwikkelwinst  €                             416.220  

  

  
Ontwikkelwinst per stuk  €                               23.123  
Grondquote 15%  

(winst uitgedrukt als percentage van de totale opbrengst)



Nieuw exterieur.

Voormalig exterieur.
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13 OLV Altijddurende Bijstand, Den Haag

Foto: Lodewijk Tillema

Gemeentearchief Den HaagLodewijk Tillema



Met een ontwikkelwinst van meer dan e  400.000,-- (e  23.000,-- per woning) ligt de opbrengst voor de 

ontwikkelaar een stuk lager dan de casus in Dordrecht. Dit wordt veroorzaakt door het kleinere aantal 

woningen dat gerealiseerd kon worden. Wanneer de opbrengst per woning beoordeeld wordt, kan deze 

als marktconform bestempeld worden. De prijs die de ontwikkelaar voor de kerk heeft betaald is derhalve 

realistisch. De katholieke kerk heeft met andere woorden goede zaken gedaan.

Het is niet bekend welke bestemming er op het perceel rustte voor de sloop van de kerk en of deze 

bestemming na de koop veranderd is.

Een vergelijkbare woning in de directe omgeving aan de Drapeniersgaarde met een oppervlak van 138m2 

en 4 slaapkamers staat op dit moment te koop voor e 264.500,-- .

13.4 Succesfactoren en valkuilen
Deze casus laat zien dat er geen sprake is van buitensporige winsten. Zowel de ontwikkelaar als de 

kerkeigenaar is niet tekort gedaan. Onduidelijk is of de kerk vooraf een goede inschatting heeft gemaakt 

van de waarde van de locatie.
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Samenvatting7
Algemeen
De inventarisatie ten behoeve van het onderzoek telt 927 afgestoten kerken, waarvan een derde is 

gesloopt en tweederde herbestemd. Dit heeft de stoutste verwachtingen van het onderzoeksteam 

overtroffen en een datastroom opgeleverd die de ingeschatte onderzoekstijd zwaar onder druk heeft 

gezet. 

Dat dit aantal vooraf onderschat is, is achteraf te verklaren. Een eerste inschatting is gemaakt op een 

segment herbestemmingen, dat publicitair de aandacht heeft getrokken of anderszins makkelijk op te 

sporen was. De uiteindelijke groslijst beschouwend komt men tot de conclusie dat het merendeel van  

de transformaties geruisloos heeft plaatsgevonden. De oorzaken hiervan zijn:

• Tot nu toe zijn vele kerkgebouwen (150, 26 %) onderling uitgewisseld tussen kerkgenootschappen. 

Er heeft blijkbaar een hergebruik plaatsgevonden met voortzetting van de oorspronkelijke functie.

• Een groot aantal kerkgebouwen is herbestemd met weinig bouwkundige ingrepen en investeringen, 

hetgeen impliceert dat de voortzetting van het gebruik in lijn ligt met de oorspronkelijke (semi-) 

publieke functie. Of, bij kleinere gebouwen, dat een maatschappelijke of commerciële functie 

naadloos kon worden ingepast.

Deze constatering van geruisloze c.q. moeiteloze transformaties ondersteunt indirect de vaak gehoorde 

stelling dat het voortgezette gebruik en daarmee het behoud van kerkgebouwen - economisch, functio-

neel en maatschappelijk - het meest gebaat is bij continuering van de oorspronkelijke functie, of bij 

keuze voor functies die ruimtelijk gerelateerd zijn aan het oorspronkelijke gebruik.

In de afgelopen 38 jaar is een derde van de afgestoten kerken gesloopt en tweederde herbestemd.  

De grootste denominaties beschouwend is van alle afgestoten Katholieke kerken 53% gesloopt. De 

Protestantse kerk heeft 10% van zijn boventallige gebouwen afgebroken. In de eerste jaren na 1970 is  

er bijna even veel gesloopt als herbestemd. Deze aantallen beginnen in de loop der jaren steeds verder 

uit elkaar te liggen, waarbij herbestemming na het jaar 2000 bijna 3x meer voorkomt dan sloop. 

Afstoting en herbestemming als trend
Tot nu toe is het fenomeen “hergebruik” het grootst in de steden. Het meest in provinciale plaatsen 

(sterk-stedelijke-gebieden), vervolgens in de provinciale hoofdsteden en grote steden in de Randstad 

(zeer-sterk-stedelijke-gebieden). Opvallend is dat in de kleinere steden (matig-stedelijk-gebied) de 

minste kerken zijn afgestoten. Tussen dorpen en kleine dorpen schommelt de hoeveelheid herbestem-

mingen. In de laatste jaren zien we een verschuiving ontstaan, waarbij de problematiek zich meer 

aandient in de kleinere steden, maar ook in de zeer grote stadswijken.

Herbestemming heeft vaak tot een andere religieuze functie geleid, maar dit is inmiddels aan het 

stabiliseren. De combinatie van religieus en meervoudig gebruik komt juist meer voor.

Door de decennia heen is er een gestage (3 % / 5 jr.), maar exponentiële toename van het aantal 

herbestemmingen. Relatief groeide het “neutrale” hergebruik (o.a. onderwijs, cultuur/wetenschap en 

maatschappelijk) het sterkst. De vraag is wat de “markt” gaat doen bij een sterke groei van het aanbod.

De afgelopen 38 jaar zijn gemiddeld 25 kerksluitingen per jaar gerealiseerd, de komende 10 jaar zullen er 

naar verwachting nog ca 1200 passeren. Dit is een versnelling met een factor 5.
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Kenmerken van afgestoten gebouwen
Het afstoten van kerken speelde in de afgelopen decennia in aantallen het meest bij de Protestantse 

(511) en de Rooms Katholieke (386) Kerk. Veruit het meeste vond dit plaats in de Randstad en steden-

ring.

Wederopbouwkerken uit de periode 1941-1969 vormen de grootste groep afgestoten kerken, op de voet 

gevolgd door kerken uit de periode 1900-1940. In deze periode zijn de meeste kerken gebouwd en deze 

tijdsperiode vormt daarmee het grootste aandeel in de gebouwenvoorraad. Op de derde plaats komt de 

periode 1850-1899. Kerken van vóór 1850 zijn relatief weinig gesloten. Er is blijkbaar een grote behoefte 

deze gebouwen als religieus centrum te behouden. 

Grote en zeer grote kerkgebouwen worden meer afgestoten dan kleine en middelgrote kerken. Hoge 

kerken, met grote afmetingen en een onregelmatige vorm zijn in de groep grote kerken vaker gesloopt 

dan die met een rationele rechthoekige architectuur. 

Bij kleine kerken is er vaak sprake van een wijziging naar een maatschappelijke functie of woningen. Bij 

middelgrote kerken komen kantoor- en handelsgebouwen het meest voor. Grote kerken worden in bijna 

alle categorieën veel hergebruikt, vooral religieuze functies met en zonder meervoudig gebruik.

Herontwikkeling kerklocaties
Bij de gesloopte ‘zeer grote kerkgebouwen’ is vaak nieuwbouw van een kleine nieuwe kerk gerealiseerd, 

met aanpalend maatschappelijke (vooral bejaardenzorg) -en woonvoorzieningen. Uit de groslijst komt 

naar voren dat daar, waar geen verkleinde kerk terugkeert, doorgaans woningen en/of kantoren worden 

gerealiseerd.

Het is opmerkelijk te noemen dat bij de inventarisatie van gesloopte kerken nauwelijks architectonisch 

aansprekende voorbeelden van nieuwbouw zijn gevonden die het begrip “kerklocatie” historisch 

markeren. Voormalige kerken liggen tenslotte doorgaans op stedenbouwkundig interessante locaties. 

Dit mag zeker verondersteld worden van de locaties van wederopbouwkerken, die relatief gezien een 

groot aandeel in de sloop vertegenwoordigen en traditioneel de wijkstructuur domineren. 

Hoewel een beoordeling per definitie subjectief is en veel locaties niet ter plaatse onderzocht konden 

worden, leidt dit tot twee vermoedens:

• Door ontwikkelende partijen en gemeenten wordt blijkbaar weinig energie gestoken in stedenbouw-

kundige randvoorwaarden die kwaliteit of stedenbouwkundige verbijzondering afdwingen. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat omwonenden en belangengroeperingen zich sterk maken voor behoud 

van het bestaande uit wantrouwen tegen het nieuwe.

• Blijkbaar is er bij sloop/nieuwbouw een economische voorkeur voor of vraag naar woningen en 

kantoren. Bij herbestemming van kerken is er echter een aantoonbare voorkeur voor een maatschap-

pelijke bestemming. Dit ondersteunt de theorie dat er bij herbestemming naarstig gezocht wordt 

naar een (maatschappelijke) functie, terwijl bij een vrij te bepalen nieuwbouwprogramma daar 

blijkbaar minder om wordt gevraagd. De typologie van het bestaande gebouw en opvattingen over 

het waardig herbestemmen van een voormalige kerk, lijkt die vraag uit te lokken. Of is de dreigende 

sloop van een kerk het laatste redmiddel om een maatschappelijk programma te kunnen realiseren? 

Rationeel/economisch is dit niet te verklaren. Uit de economische onderzoeksresultaten blijken 

maatschappelijke herbestemmingen in bestaande kerken zelden goedkoper te zijn, of meer rende-

ment te geven, dan nieuwbouw. Op basis van het onderzoek is echter wel te veronderstellen dat de 

opties van herbestemmen en sloop/nieuwbouw veel dichter bij elkaar komen, indien de omstandig-

heden ideaal zijn. Daarvoor dienen de partijen te anticiperen op het in onbruik raken van een kerk en 

samen een match te vinden met een concrete gebruiker op basis van een reële vraag. Ook zullen zij 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van alle planopties tijdig onderzocht moeten hebben in 

relatie tot het gebouw en de financiële randvoorwaarden.
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Functies bij hergebruik
Grosso modo is bij de herbestemmingen naar functie en naar percentage een gelijke verdeling terug te 

vinden in de categorieën “passend” ((deels) religieus), “neutraal” (OCW en maatschappelijk) en “niet 

passend” (commercieel/wonen). Als de grootste denominaties onder de loep worden genomen, dan is 

het aantal commerciële transformatie bij de Protestante Kerk ruim driemaal het aantal van de Rooms 

Katholieke Kerk. 

Commerciële of maatschappelijke herbestemming
Gezien de tendens in het beleid van de kerkgenootschappen en de brede maatschappelijke consensus 

met betrekking tot herbestemming zal naar verwachting in de toekomst in ieder geval het aantal 

commerciële functies afnemen. Dit geldt eveneens voor het, overigens aan te bevelen, gedeeltelijke of 

gehele kerkelijk hergebruik door een andere denominatie. Dit zal de druk doen toenemen op de opties 

sloop of transformatie t.b.v. een maatschappelijke functie.

• Uit het onderzoek blijkt dat bij herbestemming t.b.v. een maatschappelijke functie over het algemeen 

subsidies en bijdragen van derden doorslaggevend zijn voor financiering van een onrendabele 

ontwikkelingstop: het uitwerken van een maatschappelijke herbestemming vraagt doorgaans veel 

tijd en kent daardoor vaak hoge bijkomende kosten. 

• Er is vaak sprake van een aanzienlijke investering van publiek geld, zoals gemeentelijke subsidies 

voor maatschappelijke ontwikkelingen, aankoopkosten door de gemeente, stimuleringsfondsen e.d.

• Door de beperking in de bandbreedte van huurprijzen is een maatschappelijke functie soms alleen 

mogelijk door acceptatie van een laag of zelfs negatief rendement. 

• Toevoegen van een beperkte commerciële functie maakt de herbestemming beter exploitabel.

Daarmee bevestigt dit onderzoek de conclusies van Tessel Pollmann (1995)1 “Giften en subsidies van 

buitenaf zijn vaak noodzakelijk of er zullen in de toekomst nieuwe specifieke regelingen getroffen 

moeten worden.” Op financieel gebied is er dus eigenlijk niet veel veranderd sinds 1995. Bij realisatie van 

maatschappelijke functies zal ook in de toekomst rekening moeten worden gehouden met noodzakelijke 

investeringen uit een waaier van publieke middelen. Men kan wel stellen dat in de afgelopen 10 jaar is 

ondervonden dat een maatschappelijke bestemming (met of zonder religieus steunpunt) beter haalbaar 

is in combinatie met een commerciële functie.

Monumentale wetenswaardigheden
De onderzoeksresultaten laten een cyclus van 15 jaar zien in de herwaardering van bouwstijlen, die in 

verband gebracht kan worden met de sloopaantallen. Vlak na 1970 zijn veel neogoten gesloopt. 15 jaar 

later, na herwaardering van deze bouwstijl, werden die juist gespaard. Na 1990 werden veel weder-

opbouwkerken gesloopt, die nu 15 jaar later, worden herwaardeerd. Waarschijnlijk is er eerst een 

verdringingseffect waarbij het afstotingsbeleid zich noodgedwongen richt op (nog) niet monumentale 

kerken, vervolgens kweekt de nieuwe schaarste monumentale waarden. Overigens is de monumenten-

status niet onschendbaar; van de gesloopte kerken was 2 % monument.

Opmerkelijk is dat tweederde van de getransformeerde kerken op de groslijst geen monumentenstatus 

heeft, maar toch behouden is. Van de overige getransformeerde kerken is weer tweederde deel 

 rijksmonument en een derde gemeentelijk monument. 

1  Pollmann, T., Herbestemming van Kerken, een ontnuchterend relaas. RDMZ. Den Haag 1995
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Voor gemeentelijke monumenten is er geen duidelijke conclusie te trekken wat betreft functie. Rijks-

monumentale kerken worden met name herbestemd voor religieus + meervoudig gebruik, voor onder-

wijs, cultuur en wetenschap en voor multifunctioneel gebruik. Bij deze categorie is bijna driekwart 

minimaal vijf jaar vóór de herbestemming monument geworden. Deze cijfers duiden er op dat de 

rijksoverheid gewerkt heeft met aanwijzingsprogramma’s en over het algemeen niet ad hoc aanwijst. 

De meeste gemeentelijke monumentale kerken zijn binnen 5 jaar voor de herbestemming monument 

geworden. Het cijfermateriaal is niet overvloedig, maar doet vermoeden dat veel kerken in de herontwik-

kelingsfase, als pressiemiddel en ad hoc, monument zijn geworden. Gezien het feit dat het merendeel 

van de kerkgebouwen zonder status is getransformeerd, lijkt zo’n pressiemiddel niet nodig te zijn. De 

“markt” doet blijkbaar zijn werk ook zonder het breekijzer van een monumentenaanwijzing. Ondoor-

dachte aanwijzing van (gemeentelijke) monumenten, bijvoorbeeld door het ontbreken van waarderings-

criteria, werkt contraproductief en is vaak onnodig. Het begrip monument devalueert door ‘monument-

zwakke’ kerken, het juridisch instrument van aanwijzing verpolitiekt en er wordt een sfeer opgeroepen 

waarin een zakelijke dialoog tussen eigenaar, overheden en actievoerders belemmerd wordt. Dit 

onderzoek laat zien dat voor herbestemming en behoud lang niet altijd een monumentenstatus 

noodzakelijk is.

Criteria voor monumentale waarden
Het meest voorkomende aanwijzingscriterium mag dan de architectonische en kunsthistorische waarde 

zijn, toch is er vaak sprake van meer belangen dan alleen de architectuur om een kerk te behouden. In 

redengevende omschrijvingen worden ook de cultuurhistorische waarde en in mindere mate de steden-

bouwkundige of ensemblewaarde en zeldzaamheid/gaafheid genoemd. Bij de aanwijzingscriteria wordt 

de religieuze waarde bij 81% van de onderzochte kerken niet als apart criterium genoemd, terwijl dit 

voor kerkgenootschappen van belang is om al dan niet een bandbreedte voor herbestemming te 

bepalen. Ook de maatschappelijk toegevoegde waarden worden zelden genoemd, terwijl verondersteld 

kan worden dat dit toch vaak de directe motor is achter met name een gemeentelijke monumenten-

aanwijzing. 

Op de onderzoeksvraag of herbestemming al of niet afbreuk doet aan de monumentale waarde van een 

kerkgebouw is moeilijk een objectief en rechtlijnig antwoord te geven. Redengevende omschrijvingen 

bieden nauwelijks aanknopingspunten voor de vraag welke waarden bij een herbestemming essentieel 

zijn en in de nieuwe situatie terug moeten komen. Een compacte beschrijving gebaseerd op kernwaar-

den in de vorm van een waardestelling is doelmatiger, maar wordt in de huidige praktijk weinig toe-

gepast.

De invloed van een monumentenstatus op verwervings- en stichtingskosten
In tegenstelling tot de waardetoename bij woonhuizen na een monumentenaanwijzing, wordt de 

vastgoedwaarde van een kerkzaal gereduceerd tot “wat de gek ervoor geeft”. Immers, de status beperkt 

de mogelijkheden om er een nieuwe functie te realiseren en sluit sloop goeddeels uit. Een monumenten-

aanwijzing vertroebelt daarmee de economische marktwaarde van kerkgebouwen. Indien er consensus 

bestaat omtrent de onomstreden monumentale waarde en ook de eigenaar ooit ingestemd heeft met de 

aanwijzing, is de last van de instandhouding vaak voldoende reden om de kerk niet over te dragen. 

Wordt de kerk wel afgestoten, dan komt het regelmatig voor dat door de eigenaar zelfs een bruidsschat 

wordt meegegeven.

Indien de aanwijzing omstreden is, of indien de eigenaar noodzakelijkerwijs een maximale opbrengst 

moet genereren (verevening binnen groter kerkenplan), is deze volstrekt afhankelijk van een marktwaar-

de die door de toevallige herbestemmingsmogelijkheid wordt gedirigeerd. Dure herontwikkelingskosten 
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drukken de opbrengst. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat als de aanwijzing tijdens het traject wordt 

toegekend, dit in veel gevallen opbrengstderving met zich meebrengt voor de eigenaar, die zorgvuldig 

probeert haar kerkenbezit op gezonde wijze intact te houden. 

Het is alleszins redelijk te concluderen dat kerkelijke eigenaren op dit moment, een uitzonderlijk geval 

daargelaten, vrijwillig of onvrijwillig een bijdrage leveren in de realisatie van herbestemming, door de 

waardevermindering van het kerkgebouw.

Dat de verwervingskosten van een monumentale kerk veel lager zijn dan van een niet-monumentale 

kerk, wil overigens niet zeggen dat dit een herbestemming ook eerder haalbaar maakt. De monumenten-

status brengt vaak beperkingen en dure oplossingen met zich mee. 

Voor een objectieve waardebepaling is van belang dat voor de afstoting overleg plaats vindt met alle 

betrokken partijen. Een regionaal kerkenplan blijkt hierbij een ondersteunend instrument. Met de 

overheid kan op basis daarvan vooraf een objectieve programmatische behoefte worden bepaald en een 

eventuele noodzakelijke wijziging in het bestemmingsplan vastgesteld worden, onafhankelijk van de 

optie behoud of nieuwbouw. Dit is immers een belangrijke economische parameter en essentieel voor 

het bereiken van consensus tussen partijen. Een maatschappelijke functie levert een grondwaarde op 

van slechts een derde tot een kwart van de grondwaarde bij een commerciële functie als woningen. 

Indien aanzienlijke publieke bijdragen worden gefourneerd, of lage verwervingskosten worden bedongen 

om een kerkgebouw in stand te houden, dient goed overwogen en gescheiden te worden of dit propor-

tioneel ten goede komt aan de instandhouding van het gebouw, aan andere maatschappelijke belangen 

of aan commerciële doeleinden.

Voor het overige kan geconcludeerd worden:

• Een monumentenaanwijzing tijdens het herbestemmingstraject is nadelig voor de verkoop en 

meestal ook voor het nieuwe inrichtingsplan van een kerk. 

• De kopende partij kan het best pas instappen als er helderheid is over de mogelijkheden binnen het 

bestemmingsplan. 

• Goed overleg tussen de verschillende partijen stimuleert het proces, drukt de stichtingkosten en 

geeft meer ruimte voor de verwerving. Bij een bestaande vraag in de markt, een gelijkluidend 

programma en gunstige voorwaarden kunnen de bouwkosten van transformatie gelijk zijn aan 

nieuwbouw. Het afdwingen van lage verwervingskosten om een herbestemming mogelijk te maken 

kan een regionaal kerkenplan schaden. Een eveneens belangrijke opbrengstvoorwaarde is, dat de 

typologie van de oudbouw niet al te zeer conflicteert met de beoogde bestemming.

Economische duurzaamheid van herbestemmingen
De veelvoorkomende transformatie van denominatie naar denominatie mag worden geacht een 

verbetering van de uitgangssituatie te zijn en daarmee duurzaam. Herbestemmingen tot kantoren 

renderen vrijwel altijd. Voor woningbouw geldt dit ook, mits de huren/verkoopprijzen voldoende hoog 

zijn. Maatschappelijke functies zijn op termijn zeer wisselvallig en doen het in het ene geval wel goed 

maar in het andere geval niet. Bepalend hierbij zijn de keuze van de functie, het proces rond herbestem-

men, de typologie van het gebouw en creatieve oplossingen. Het omslagpunt wordt bereikt bij een 

goede locatie en een professionele benadering met een gedegen opzet, maar vooral bij een goede 

dekking van de toekomstige onderhoudslasten. 

Er is een ontwikkeling gaande waarbij het eigendom van kerkelijk vastgoed wordt overgedragen aan 

overkoepelende stichtingen en nv’s. Op zich zijn deze initiatieven aanbevelingswaardig omdat hier een 

grote vooruitgang kan worden geboekt op het gebied van professioneel beheer en exploitatie. In feite zijn 

de diocesane bouwbureaus van de Rooms Katholieke Kerk vroegtijdige voorlopers op dit gebied. Dit 

neemt niet weg dat de onderliggende waarde instabiel kan blijven.
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Voor het overige geldt:

• Een goede huuropbrengst, die in verhouding staat met de locatie, bepaalt in grote mate de zelfred-

zaamheid van de transformatie. 

• Een goede functiekeuze die zich verdraagt met de aard van het gebouw en een daadwerkelijke vraag 

is essentieel.

• De grootte van de ontwikkelende organisatie draagt bij aan een hogere kans van slagen.

• De aard van het gebouw moet zich lenen voor een transformatie.

• Een goede inschatting van de onderhoudskosten en exploitatielasten in verhouding tot de huurop-

brengsten is essentieel voor de exploitatie.

Het herontwikkelingstraject kent geen logische volgorde
Het proces van herbestemmen of herontwikkelen is een langdurig proces en kent geen logische 

volgorde, fasering of strategische lijn, zo blijkt uit de praktijk. Een van de complicerende factoren is dat 

het proces meestal geen helder begin kent en dus het eindresultaat niet altijd even goed te beoordelen 

valt op de vraag of er ad-hoc, dan wel weloverwogen keuzes zijn gemaakt. De casebeschrijvingen laten 

herbestemmingstrajecten van gemiddeld 6 tot 8 jaar zien. Deze lange trajecten werken nadelig op de 

herontwikkeling, omdat dit een onderhoudsachterstand bewerkstelligt, oplopende renteverliezen met 

zich meebrengt en de plankosten doet oplopen. Ter bevordering van een sneller proces is een transfor-

matieschema opgesteld om als checklist te dienen. 

Noodzaak tot selectie 
Herbestemming is een complexe materie, waarbij het de taak is om zowel geschikte functies, gebruikers 

als externe financiers, en bouwkundige oplossingen te vinden. Gezien de grootschaligheid van de 

opdracht en het vraagstuk is het om meerdere redenen noodzakelijk om tot een selectief beleid te 

komen: 

• Vanuit financieel en exploitatie oogpunt kan een te vasthoudend beleid, oftewel een onvoorwaarde-

lijke keuze voor behoud dan wel sloop/nieuwbouw, tot zeer hoge maatschappelijke lasten leiden. 

Ruim denken en het onderzoeken van alle mogelijkheden geeft inzicht in welke opbrengstderving de 

eigenaar bereid is te accepteren en welke verborgen “subsidie” daarmee indirect wordt gegeven aan 

een herbestemming.

• Een ondoordachte aanwijzing kan negatief uitpakken in het economische verkeer, immers, volgens 

het principe van een revolvend fund moeten kerken in staat zijn om de instandhouding van hun 

kernvoorraad te financieren.

• Herbestemmingstrajecten kunnen langdurig zijn. Vroegtijdige selectie op basis van praktische 

overwegingen, anticiperen op komende leegstand, een inventarisatie van aanbod van functies, 

financiering en bouwkundige mogelijkheden en een regionaal kerkenplan bundelt energie en 

daadkracht.

• Indien een herbestemming niet vrijwillig tot stand komt, maar wordt afgedwongen door een 

monumentenaanwijzing, zal het monumentenbestand dermate toenemen dat het begrip “monu-

ment” devalueert. De onzuivere groei van het aantal monumenten doet een grotere aanslag op het 

subsidiebudget per serieus monument bij gelijkblijvende subsidiestromen.

• Tijdig onderkennen van het in onbruik raken en het tijdig organiseren van het overleg tussen lokale 

overheid, de kerkeigenaar, belanghebbenden en mogelijke nieuwe exploitanten kan veel van de 

hierboven geschetste problemen voorkomen. 



Instrumentarium
In de afgelopen jaren blijkt er al heel veel bestaand instrumentarium te zijn ontwikkeld om transforma-

tieprocessen te ondersteunen: literaire studies, inventarisaties, functiemodellen, instrumentarium op 

planologisch, bestuurlijk, monumentaal, maatschappelijk, financieel, architectonisch en stedenbouw-

kundig gebied en selectie-instrumenten. Het afgelopen jaar is dit aangevuld met de VBMK wijzer en het 

Strategisch Plan Jaar van het Religieus Erfgoed. Dit rapport voegt op zijn eigen wijze kennis toe aan dit 

vakgebied. Wij hopen dat in de toekomst het volledige instrumentarium ook adequaat gebruikt zal 

worden.
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1 Groslijst

1	 NB	 4	 Aalst	 Maasdijk	126		 	 	 2b	 1922	 	 	 	 	 	 	 	 1974	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
2	 GLD	 4	 Aalten	 Hofstraat		 Patrimonium		 	 2c	 1946	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
3	 GLD	 4	 Aalten	 Hogestraat	54		 Westerkerk		 	 2	 1891	 	 	 	 	 	 	 Brand,	A.H.	van		 1999	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
4	 FRL	 4	 Achlum	 Jonkerschap	5		 	 	 2d	 1887	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
5	 FRL	 4	 Achlum	 Monnikenweg	12		 	 	 2	 1903	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 niet	bekend	 11	 onbekend	 	 	 	
6	 FRL	 5	 Akkrum	 Koarte	Miente	24		 	 	 2b	 1936	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
7	 FRL	 5	 Akkrum	 Tsjerke	Breed	1	 	 	 2	 1957	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 sloop	+	wonen	 12	 onbekend	 	 	 	
8	 NH	 2	 Alkmaar	 Geert	Groteplein	2	 Pius	Johannes	Bosco	 Don	Bosco,	boerderijkerk	 1a	 1961	 4240	 1100	 XL	 2	 	 	 Kranendonk,	A.	van		 2007	 sloop	+	stedelijke	herstructurering	 12	 geen	 	 	 	
9	 NH	 2	 Alkmaar	 Hobbemalaan	125	 H.	Pius	X	 	 1a	 1967	 1172	 760	 XL	 4	 	 Jonge	Bouwkunst	(vernieuwend)	 Groot,	J.G.	de		 2005	 hospice	en	liturgisch	steunpunt	 4	 geen	 	 	 	
10	 NH	 2	 Alkmaar	 Koorstraat	2	 Grote	St.Laurenskerk		 De	Grote	Kerk	 2a	 1450	 2500	 	 XL	 2	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 Keldermans,	Anthonius	Mechelse	architect	 1996	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 10-12-1969	
11	 NH	 2	 Alkmaar	 Laat	128	 H.	Dominicus	 De	Laat	 1a	 1863	 780	 1200	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 1985	 winkelcentrum	Domus	met	traptoren	kerk	 3	 geen	 	 	 	
12	 NH	 2	 Alkmaar	 Nassaulaan	2	 H.	Joseph	 	 1a	 1906	 	 795	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Margry,	A.A.J.	Margry,	J.,	Snickers,	J.M.		 2006	 kleine	kerkzaal	+	parochieel	centrum	 1	 RM	 C	 1	 10-05-2002	 ja
13	 NH	 2	 Alkmaar	 Oudegracht	157		 Verlosserskerk	 	 2	 1934	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Plooy,	B.W.		 1993	 woningen	(19)	voor	ouderen	 4	 onbekend	 	 	 onbekend	 ja
14	 FRL	 5	 Allingawier	 Dorpsstraat	13		 Woord	in	Beeld		 	 2	 1893	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
15	 OV	 3	 Almelo	 Apollolaan	52	 H.	Paulus	 	 1a	 1969	 	 	 	 	 	 	 Elsberg,	J.	Th.	Van	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
16	 OV	 3	 Almelo	 Hofstraat	1	 	 	 2c	 1945	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
17	 OV	 3	 Almelo	 Nieuwstraat	86a		 Bethel	 	 2d	 1936	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 sloop	+	wonen	 12	 onbekend	 	 	 	
18	 OV	 3	 Almelo	 Vissedijk	2		 Emmaus	Noorder		 	 2	 1935	 	 	 	 	 	 	 Boeyinga,	Berend	Tobia		 2004	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
19	 OV	 3	 Almelo	 Windmolenbroekseweg	2	 H.	Willibrord	 Willibrordkerk	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Jong,	J.	de	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
20	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Emmalaan	43		 Bethelkerk	 	 2a	 1930	 	 	 	 	 	 	 Kroon.	W.B.		 1993	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
21	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Gouwestraat	3		 Kruiskerk		 	 2a	 1951	 	 	 	 	 	 	 Berghoef	&		 1998	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
22	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Grijpensteinstraat	14-20	 Jeruzalemkerk		 	 2c	 1926	 	 	 	 4	 	 	 	 1994	 woningen	(8)	 8	 onbekend	 	 	 	
23	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Paradijslaan	 H.	Bonifacius	 	 1a	 1823	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
24	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Prinses	Marijkestraat	69	 Opstandingskerk	 	 2a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Pothoven,	H.A	en		 1999	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
25	 ZH	 2	 Alphen	a/d	Rijn	 Ten	Harmsenstraat		 Goede	Herder		 	 2e	 1965	 	 	 L	 5	 	 	 Born	en	Ingwersen		 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
26	 UT	 2	 Amersfoort	 Daltonstraat		 	 	 2e	 	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
27	 UT	 2	 Amersfoort	 Dollardstraat	129		 Rehoboth		 	 2	 1953	 	 	 	 	 	 	 Plooy,	B.W.		 1997	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
28	 UT	 2	 Amersfoort	 Matthias	Withoosstraat	34	 St.	Henricuskerk	 	 1a	 1908	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 kerk,	gedeeltelijk	wijkcentrum	en	kantoor	 1	 onbekend	 	 	 	
29	 UT	 2	 Amersfoort	 Ring	Dorresteijn	9	 Ontmoeting	 	 2a	 1966	 	 	 	 	 	 	 Hoogevest,	T.	van	 1984	 rouwcentrum	(kantoor	Monuta	Uitvaart)		 3	 onbekend	 	 	 	
30	 UT	 2	 Amersfoort	 Stadsring	137		 	 	 2e	 1964	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
31	 UT	 4	 Amstelhoek	 Piet	Heinlaan	1	 Kruiskerk		 	 2	 1927	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Plooy,	B.W.		 2003	 wonen	+	atelier	 8	 RM	 A	 0	 22-06-1905	 ja
32	 NH	 2	 Amstelveen	 Mr.	Groen	v.	Prinstererlaan	 OLV	van	Karmel	 	 1b	 1961	 1260	 800	 XL	 4	 	 	 Molenaar,	N.F.A.,		Sips,	P.A.N.		 1992	 sloop	+	woningbouw	 12	 geen	 	 	 	
33	 NH	 1	 Amsterdam	 Lodewijk	v.	Deijsselstraat		 Nieuw	Apostolische	Kerk	 	 2a	 1970	 	 	 	 	 	 	 Asperen	en	Hallema	 1994	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
34	 NH	 1	 Amsterdam	 Raphaelplein	27	 Raphaelpleinkerk	 	 2	 1928	 	 	 	 	 	 	 Beckman,	S	/	Kooi,	M.	 1996	 kantoren	en	woningen	 3	 geen	 	 	 	
35	 NH	 1	 Amsterdam-Bos	en	Lommer	 Aalbersestraat	244	 OLV	van	de	zeven	smarten	 	 1b	 1958	 798	 948	 L	 1	 	 	 Vries,	H.P.J.	de		 1993	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
36	 NH	 1	 Amsterdam-Bos	en	Lommer	 Bos	en	Lommerweg	191	 Pnielkerk	 het	Theelichtje	 2a	 1954	 	 	 XL	 5	 	 	 Boeyinga,	Berend	Tobia		 2005	 Podium	Mozaïek,	intern.	cultuurpodium,	HOED	 9	 geen	 	 	 	 nee
37	 NH	 1	 Amsterdam-Bos	en	Lommer	 Burg.	Rensdorpstraat	60	 Olijftak		 	 2e	 1956	 	 	 	 	 	 	 Sijmons,	K.L.	Dzn		 1994	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
38	 NH	 1	 Amsterdam-Bos	en	Lommer	 Erik	de	Rodestraat	16	 H.	Josephkerk	 	 1a	 1948	 1200	 1130	 XL	 1	 	 Jonge	Bouwkunst	(vernieuwend)	 Holt,	G.H.M.,		Tholens,	K.P.		 1996	 klimhal	(tijdelijk)	 5	 RM	 	 	 15-10-2007	 nee
39	 NH	 1	 Amsterdam-Bos	en	Lommer	 M.J.	Grandpre	Molierepl	2	 OLV	van	Lourdes	 Het	nieuwe	verbond	(na	sloop)	 1a	 1926	 854	 858	 L	 1	 	 	 Granpré	Molière,	M.J.		 1995	 ingrijpende	revitalisering	ivm	fusie	van	kerken	 6	 geen	 	 	 	
40	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Amsteldijk	36	 Willibrordus	Buiten	De	Veste	 	 1a	 1873	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 1970	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
41	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Amstelveld	10	 Amstelkerk	 	 2a	 1670	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Stalpaert,	D.		 1990	 cultureel	centrum	en	kantoren	 9	 RM	 A	 0	 02-04-1970	 nee
42	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Funenkade	 Funenkerk	 	 2	 1886	 	 	 	 	 	 	 Kuipers,	T.J.	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
43	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Haarlemmerstraat	124	 OLV	Onbevlekt	ontvangen	 Posthoornkerk	 1a	 1860	 1739	 1600	 XL	 3	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 1986	 multifunctionele	bestemming,		 9	 RM	 A	 0	 23-07-1974	 ja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 kantoren	en	receptieruimte
44	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Henri	Polaklaan	36		 Zendingskerk	 Plantagekerk	 2e	 1911	 	 	 	 	 	 	 Sijmons,	H.F.	 1994	 woningen	 8	 GM	 	 	 	 nee
45	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Keizersgracht	102	 De	Rode	Hoed	 	 2e	 1630	 	 	 	 5	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1990	 cultureel	centrum	 7	 RM	 C	 0	 09-06-1970	 ja
46	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Keizersgracht	220	 Onze	Lieve	Vrouwekerk	 Algemene	hulpkerk	 1b	 1852	 	 656	 	 	 	 Neostijlen	 Molkenboer,	Th.		 1985	 kerk,	Syrisch	Orthodoxe	kerk,	Opus	Dei,		 6	 RM	 A	 0	 09-07-1974
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Surinamers	
47	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Keizersgracht	676	 Nieuwe	Walen	 	 2e	 1856	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Godefroy,	A.N.		 1989	 kunstcentrum	 7	 RM	 A	 2	 10-05-2002	 nee
48	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Kerkstraat	43	 Immanuelkerk	 	 2d	 1912	 	 	 	 	 	 	 Groot,	C.	De		 2005	 kerk	Chinees	Christelijke	Gemeente	+	woningen	 1	 GM	 	 	 	
49	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Kleine	Wittenburgerstraat	1	 Oosterkerk	 	 2a	 1671	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Stalpaert,	D.		 1985	 kantoor/buurtcentrum/expositieruimte	 9	 RM	 A	 0	 27-10-1970	 ja
50	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Kloveniersburgwal	50	 Hersteld	Evangelisch		 De	Kloof/	Compagnietheater	 2a	 1793	 	 	 L	 5	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1995	 Compagnie	Theater	De	Trust	 5	 RM	 A	 0	 25-06-1970	 ja
	 	 	 	 	 Lutherse	Kerk
51	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Krom	boomssloot	22	 	 	 2f	 1714	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1986	 kerk	Armeense	gemeente	 6	 RM	 A	 0	 14-04-1970	 ja
52	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Lauriergracht	132	 Eben	Haëzer	 	 2c	 1870	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
53	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Nieuwe	Amstelstraat	1-3	 Ned.	Israëlische	Grote	synagoge	 hoofdsynagoge	 3	 1670	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1985	 museum,	Joods	Historisch	Museum	 7	 RM	 A	 0	 02-04-1970	 ja
54	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Nieuwezijds	Voorburgwal	143	Nieuwe	Kerk	 Onze	Lieve	Vrouwekerk	of	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1981	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 13-10-1970	 ja	
	 	 	 	 	 	 Maria-	en	Catharinakerk
55	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Prinsengracht	754-756	 St	Willibrordus	binnen	de	Veste	 De	Duif	 1a	 1857	 934	 	 L	 5	 	 Neostijlen	 Molkenboer,	Th.		 2002	 multifunctionele	verhuur	 9	 RM	 A	 0	 20-10-1970	 ja
56	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Rapenburgerstraat	109	 synagoge	 	 3	 1881	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 	 1973	 Nieuw	Israëlitisch	Weekblad	 3	 RM	 C	 1	 11-12-2001	 nee
57	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Rozengracht	150		 Sint-Ignatius	 De	Zaaier	 1b	 1929	 1410	 906	 XL	 	 	 Neostijlen	 Valk,	H.W.		 1982	 moskee	 6	 GM	 	 	 	 nee
58	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Singel	11	 Nieuwe	of	Ronde	Lutherse	kerk		 2a	 1668	 	 	 	 	 	 	 Dortsman,	A.	 1975	 congrescentrum,	concertzaal	 3	 geen	 	 	 	
59	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Singel	411	 Oude	Lutherse	kerk	 	 2a	 1632	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Keyser,	P.	de	 1984	 aula	 7	 RM	 A	 0	 29-09-1970	 ja
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60	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Spuistraat	14	 H.	Dominicus	 t	Stadhuis	van	Hoorn	 1b	 1884	 1347	 673	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 1999	 oeucemenische	gemeente	 6	 RM	 K	 0	 09-07-1974	 ja
61	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Tichelstraat	 H.	Antonius	van	Padua	 Tichelkerk	 1b	 1911	 1078	 635	 XL	 	 	 Neostijlen	 	 2005	 Nicolaaskerk,	Russisch-Ortodoxen	 6	 GM	 	 	 	 nee
62	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Walenpleintje	159	 Waalse	kerk	 	 2e	 1450	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1992	 kerk,	oude	muziek,	zaalverhuur	 1	 RM	 K	 0	 26-03-1970	 ja
63	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Waterlooplein	205	 H.	Antonius	van	Padua	 Mozes	en	Aäronkerk	 1a	 1837	 1702	 	 XL	 5	 	 Neostijlen	 Suys,	T.F.		 1991	 multifunctionele	bestemming,	cc,	ongewijzigd		 9	 RM	 K	 0	 20-10-1970	 ja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (muv	stoelenplan)	
64	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Wittenburgergracht	 Waalse	kerk	 de	Pool	 2e	 1900	 	 	 	 5	 	 	 Bekkers,	P.J.H.		 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
65	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Zandstraat	17	 Zuiderkerk	 	 2a	 1611	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Keijser,	H.	de		 1979	 informatiecentrum	 7	 RM	 K	 0	 27-10-1970	 ja
66	 NH	 1	 Amsterdam-De	Baarsjes	 Chasséstraat	62	 OLV	Altijddurende	bijstand	 Chassékerk	 1a	 1927	 2265	 1126	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Tholens,	K.P.		 2008	 maatschappelijke	voorzieningen	 4	 geen	 S-E	 2	 24-06-1905	 ja	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (gzh,	welzijnsv.	20-30	begeleid	wonen,	gymzaal)
67	 NH	 1	 Amsterdam-De	Baarsjes	 Postjesweg	123	 H.	Augustinus	 	 1a	 1931	 660	 1500	 L	 2	 	 	 Tholens,	K.P.		 2012	 sloop	+	nieuwbouw	met	school	en	zorgcentrum	ivm		 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 stedelijke	herstructurering	
68	 NH	 1	 Amsterdam-De	Baarsjes	 Vasco	da	Gamastraat	35	 Bethelkerk	 	 2	 1929	 	 	 	 	 	 	 Roest	 1983	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
69	 NH	 1	 Amsterdam-Geuzenveld	 Burg.	Eliasstraat	74	 H.	Catherina	 	 1a	 1954	 867	 824	 L	 4	 	 	 Evers	&	Sarlemijn	 1993	 kerk,	Syrisch	Orthodoxe	kerk	 6	 geen	 	 	 	
70	 NH	 1	 Amsterdam-Geuzenveld	Slotermeer	 Dr.	H.	Colijnstraat	82	 Sionskerk	 2	 1957	 	 	 	 	 	 	 Bom,	C.	van	der	 2006	 Turkse	culturele	stichting	 7	 geen	 	 	 	
71	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Buiksloterpad	10	 Buiksloterkerk	 	 2a	 1710	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1994	 evenementen	(cultureel,	maatschappelijk	of	politiek)		 7	 RM	 A	 0	 03-11-1970	 ja
72	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Hagedoornplein	2	 Ritakerk	 	 1a	 1921	 3561	 972	 XL	 1	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Kropholler,	A.J.		 1996	 bibliotheek	en	kantoren	 7	 RM	 S-E	 1	 10-04-1996	 ja
73	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Kamperfoelieweg	209	 H.	Stephanus	 	 1a	 1935	 	 436	 L	 4	 	 	 Tholens,	K.P.		 2009	 sloop	+	woningbouw	 11	 geen	 	 	 	
74	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Kometensingel	150	 Allerheiligst	Sacrament	 	 1a	 1951	 1725	 800	 XL	 5	 	 	 Evers,	A.	,Sarlemijn,		G.J.M.		 2009	 nog	niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
75	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Nieuwe	Uilenburgerstraat	91	 Uilenburger	Synagoge	 	 3	 1766	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1988	 Nationaal	Restauratiecentrum	 3	 RM	 A	 0	 03-10-1970	 ja
76	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Nieuwendammerdijk	225	 H.	Augustinus	 Nieuwendam	 1a	 1889	 1725	 457	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Tepe,	A.		 2009	 onbekend	 11	 RM	 K	 1	 28-01-1998	 ja
77	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Savelsbos	1	 San	Salvator	 	 1a	 1968	 409	 200	 M	 4	 	 	 Grinten,	G.J.	van	der,	Heijdenrijk,	L.S.		 2009	 kerk,	Koptisch	Ortodoxe	kerk,	anders	herbestemming	 6	 GM	 	 	 	 nee
78	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Volendammerweg		152	 H.	Pastoor	van	Ars	 	 1a	 1969	 2955		 437	 XL	 4	 	 	 Meerkamp,	W.M.		 2009	 te	slopen	in	kader	stedelijke	herstructurering	 11	 geen	 	 	 	
79	 NH	 1	 Amsterdam-Noord	 Wijkergouw	6	 Schellingwouderkerk		 	 5	 1866	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 	 2000	 kerk	+	diner/feest	 1	 RM	 S-E	 0	 28-01-1998	 ja
80	 NH	 1	 Adam-Oost	/Watergraafsmeer	 James	Wattstraat	56	 Christus	Koning	 Votiefkerk	 1a	 1958	 	 	 XL	 4	 	 	 Balen,	H.J.		Tholens,	K.P.		 2008	 kerk	+	woningen	 1	 GM	 S	 2	 21-06-1905	 ja
81	 NH	 1	 Adam-Oost	/Watergraafsmeer	 Kastanjeplein	 H.	Bonifatius	 	 1a	 1886	 2385	 1808	 XL	 3	 	 	 Margry,	E.J.		 1984	 sloop	+	verzorgingshuis	met	klokken	van	kerk	 12	 geen	 	 	 	
82	 NH	 1	 Adam-Oost	/Watergraafsmeer	 Oosterpark	5		 Oosterparkkerk		 	 2e	 1905	 	 	 	 	 	 	 Salm,	G.B.	en	A.		 1978	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
83	 NH	 1	 Adam-Oost	/Watergraafsmeer	 Zaaiersweg	140	 H.	Familie		 Holy	Trinity	 1a	 1950	 384	 375	 M	 1	 	 	 Oerle,	H.A.	,	Schrama,	J.J.		 2000	 Engelstalige	parochie	 6	 geen	 	 	 	
84	 NH	 1	 Adam-Oost	/Watergraafsmeer	 Zacharias	Jansestraat	 Rehobothkerk	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
85	 NH	 1	 Amsterdam-Osdorp	 Baden	Powellweg	 De	Uitweg	 	 2a	 1959	 	 	 	 	 	 	 Nielsen,	Chr.	H.	 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
86	 NH	 1	 Amsterdam-Osdorp	 Pieter	Calandlaan	101	 Open	Hof	 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 Westerhout,	G.J.	 1987	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
87	 NH	 1	 Amsterdam-Osdorp	 Tussenmeer	70	 De	Opgang	 	 2	 1968	 	 	 	 	 	 	 Krüger,	J.	 2008	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
88	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-West	 Da	Costakade	10	 H.H.	Nicolaas	en	Barbara	 De	Liefde	 1a	 1883	 1856	 1051	 XL	 1	 	 	 Cuypers,	P.J.H.		 1992	 sloop	+	nieuwe	woningbouw	met	compacte	kerkzaal	 12	 geen	 	 	 	
89	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-West	 G.	Brandtstraat		26	 Parkkerk		 	 2a	 1918	 	 1400	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Roest,	E.A.	C.		 2007	 kunstcentrum	Orgelpark	 7	 RM	 A	 2	 19-10-1995	 ja
90	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-West	 Jacob	van	Lennepkade	213	 H.	Vincentius	á	Paulo	 	 1a	 1901	 1661	 1000	 XL	 	 	 	 Dessing,	C.P.W.		 1989	 sloop	+	woningbouw	met	kerkzaal	 12	 geen	 	 	 	
91	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-West	 Vondelstraat	108	 Allerheiligste	Hart	van	 Vondelkerk	 1a	 1873	 992	 434	 L	 3	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 2003	 trouwlocatie	 5	 RM	 A	 0	 13-10-1970	 ja	
	 	 	 	 	 Jezus	kerk
92	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-Zuid	 Albert	Cuypstraat	182	 Buiten	Amstelkerk	 	 2	 1892	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 café	de	Engel	 5	 geen	 	 	 	
93	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-Zuid	 Van	Ostadestraat	149	 Oranjekerk	 	 2a	 1903	 	 	 M	 5	 	 Neostijlen	 Posthumus	Meyes,	C.N.		 2000	 kerk	+	trouwenlocatie	+	kantoorruimte	 1	 GM	 S-E	 2	 17-03-1998	 ja
94	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-Zuid	 van	Ostadestraat	270	 H.	Willibrordus	buiten	de	Veste	Afrikahuis/De	Hoeksteen	 1a	 1970	 812	 252	 L	 	 	 	 Stigt,	J.	van		 2008	 onbekend	 11	 geen	 	 	 	
95	 NH	 1	 Amsterdam-Slotervaart/	 Jacob	Geelstraat	44	 H.	Pius	X	 	 1a	 1959	 607	 944	 L	 4	 	 	 Laan,	J.A.	van	der		 2007	 sloop	+	woningbouw	en	zorgcentrum	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 Overtoomseveld
96	 NH	 1	 Amsterdam-Slotervaart/	 Poeldijkstraat	8	 Johannes	de	Doper	 	 1a	 1962	 1162	 1010	 XL	 4	 	 	 Peters,	Lau	 2000	 sloop	+	nieuwbouw	en	kantoren	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 Overtoomseveld
97	 NH	 1	 Amsterdam-Zeeburg	 Ambonplein	 Eltheto		 	 2a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
98	 NH	 1	 Amsterdam-Zeeburg	 Ambonplein	61	 Gerardus	Majella	 	 1a	 1926	 2930	 1200	 XL	 2	 	 Neostijlen	 Stuyt,	J.		 1994	 archief	en	bibliotheek	 7	 GM	 S-E	 2	 12-12-2001	
99	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 A.J.	Ernststraat	599	 H.	Joannes	Evangelist	 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Reuser	&	Baas	 1987	 zalencentrum	en	bibliotheek	 5	 geen	 	 	 	
100	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 Amstelveenseweg	35	 	 	 1a	 1776	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
101	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 Prinses	Irenestraat	23	 Christus	geboorte	 	 1a	 1967	 918	 447	 L	 4	 	 	 Kraaijvanger,	bureau		 1997	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
102	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 Rijnstraat	 Thomas	van	Aquino	 	 1a	 1924	 1125	 1009	 XL	 1	 	 	 Duncker,	J.		 2009	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
103	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 van	Boshuizenstraat		 Pinksterkerk		 	 2a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Duintjer,	M.F.		 1975	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
104	 NH	 1	 Amsterdam-Zuideramstel	 Waalstraat	 Waalkerk	 	 2	 1936	 	 	 	 	 	 	 Boejinga,	B.T.	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
105	 NH	 1	 Amsterdam-Zuidoost	 Renswoudestraat	75	 De	Graankorrel	 Sociaal	cultureel	centrum	
	 	 	 	 	 	 de	Ganzenhoef	 1a	 1976	 50		 380	 XL	 	 	 	 Lafour,	L	en	Wijk,	R.	 1982	 oecemenische	“De	Nieuwe	Stad”	 6	 geen	 	 	 	
106	 NH	 5	 Andijk	 Dijkweg	168		 	 	 2	 1863	 	 	 	 	 	 	 Ariszoon,	P.K.	en	Kooiman,	P.	 2005	 kantoor	Audio	Chapel	Music	Productions	 3	 geen	 	 	 	
107	 NH	 5	 Andijk	 Kerkpad	7	 Oosterkerk	 	 2a	 1872	 	 	 	 	 	 	 Stoutjesdijk,	A.	 1980	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
108	 OV	 5	 Ane	 Ane	B	8		 	 	 2c	 	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
109	 DR	 5	 Annen	 Zuidlaarderweg	69		 Kandelaar		 	 2	 1954	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
110	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Arnhemseweg	76	 Zuiderkerk	 	 2	 1932	 	 	 	 	 	 	 Rothuizen,	E.J.	 2005	 woningen	 8	 GM	 A	 	 26-02-2001	
111	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Eendrachtstraat	32	 Sionskerk	 	 2a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Pothoven,	H.A.	en	G.	Pothoven	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
112	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Germanenlaan	360		 De	Ark		 	 2	 1967	 	 	 	 	 	 	 Zee,	J.H.	van	der		 1993	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
113	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Laan	van	Orden	248	 Opstandingskerk	 	 2a	 1966	 	 	 	 	 	 	 Zuiderhoek,	D.	 2007	 sloop	 12	 geen	 A	 	 09-08-1999	
114	 GLD	 2	 Apeldoorn	 P.	Joubertstraat	4	 Noorderkerk		 	 2	 1898	 	 	 	 	 	 	 Wijn	,	J.A	.	en		 2000	 bedrijf	 3	 GM	 Z-G	 	 	
115	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Smaragdstraat	10		 Eben	Haezer		 	 2c	 1967	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
116	 GLD	 2	 Apeldoorn	 Troelstrastraat	1	 Licht	en	Leven		 	 2a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Danker,	R.		 1980	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
117	 GR	 4	 Appingedam	 Solwerderstraat	45		 Nicolaas		 	 1a	 1901	 	 	 	 	 	 	 Schaik,	A.J.	van	 1999	 gezondheidszorg	 4	 onbekend	 	 	 	
118	 GLD	 2	 Arnhem	 Beethovenlaan	78	 Verrijzenis	des	Heren	 	 1a	 1966	 	 	 	 	 	 	 Knoop,	H.A.	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
119	 GLD	 2	 Arnhem	 Da	Costastraat	5		 Paasbergkerk		 	 2a	 1932	 	 	 	 	 	 	 	 1991	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
120	 GLD	 2	 Arnhem	 Gelderse	Rooslaan	1		 Heilige	Geest	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Starmans,	P.		 1992	 permanent	verhuur	aan	Pinkstergemeente	 6	 onbekend	 	 	 	
121	 GLD	 2	 Arnhem	 Huissensestraat	62	 H.	Sacrament	 	 1a	 1941	 	 	 	 	 	 	 Boosten,	A.J.	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
122	 GLD	 2	 Arnhem	 Johan	de	Wittlaan	238	 Pauluskerk	 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Vosman,	A.	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
123	 GLD	 2	 Arnhem	 Nieuweplein	 Kleine	Eusebiuskerk	 	 1a	 1865	 	 	 	 	 	 	 Brink,	H.J.	Van	der		 1987	 woningen	(61)	(gesloopt?)	 8	 onbekend	 	 	 	
124	 GLD	 2	 Arnhem	 van	Slichtenhorststraat	36	 OLV	Onbevlekt	Ontvangen	 	 1a	 1910	 	 	 L	 5	 	 	 Welsing,	W.		 2001	 woningen	(32)	 8	 GM	 C	 1	 01-12-1998	
125	 FRL	 5	 Augsbuurt	 Lutjewoude	5		 	 	 2a	 1782	 	 	 	 	 	 	 Veldman,	A.		 1975	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
126	 ZL	 4	 Axel	 Pironstraat	3	 Ichtuskerk	 	 2c	 1953	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
127	 ZL	 4	 Axel	 Weststraat	25	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1930	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 kapsalon	 3	 geen	 	 	 	
128	 ZL	 5	 Baarland	 Nieuweweg	3		 	 	 2	 1913	 	 	 	 	 	 	 Sterk,	J.		 2003	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
129	 NB	 5	 Baarle-Nassau	 Grens	23		 De	Grens		 	 1a	 1913	 	 	 	 	 	 	 	 1987	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
130	 UT	 3	 Baarn	 Eernweg	1		 Opstandingskerk	 	 2a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Zuiderhoek,	D.		 1995	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
131	 UT	 3	 Baarn	 Reigerstraat	17		 De	Ark		 	 2a	 1961	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 rouwcentrum	 3	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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132	 FL	 4	 Bant	 Lange	Omgang	2	 	 	 2a	 1959	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 woning	+	hobbyruimte	 8	 geen	 	 	 	
133	 FL	 4	 Bant	 Noordwend	2	 	 	 2	 1954	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 woning	 8	 geen	 	 	 	
134	 FL	 4	 Bant	 Zuidakker	45	 H.	Liudger	 Bantsiliek	 1a	 1951	 	 	 	 	 	 	 Vosman,	A.	 2003	 kerk	+	zaalverhuur	 1	 RM	 	 	 	
135	 FRL	 4	 Bantega	 Bandsloot	16		 	 	 2a	 1916	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
136	 LB	 4	 Beek	 Onze	Lieve	Vrouweplein	1	 Onze	Lieve	Vrouwekerk	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
137	 NH	 5	 Beets	 Beets	52	 Dorpskerk	 	 2a	 1360	 	 150	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1982	 kerk	+	muziekuitvoeringen,	toneel,	exposities,		 1	 RM	 K	 0	 23-11-1971	 ja	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 vergaderingen,	presentaties	en	andere	evenementen
138	 GLD	 3	 Bennekom	 Veendersteeg	1	 De	Kraats		 	 2	 1958	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
139	 NH	 5	 Benningbroek	 Dr.	de	Vriesstraat	 St.	Petrus	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 sloop,	stolpboerderij	 12	 geen	 	 	 	
140	 NB	 5	 Bergeijk	 Hof	3	 H.	Petrus	Banden	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
141	 NH	 4	 Bergen	aan	Zee	 Kerkstraat	20	 Vredeskerkje	 	 2e	 1918	 	 	 	 5	 	 Neostijlen	 Baron,	H.L.,	Amerongen,	Taets	van,	Elders,	P.		 1995	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 PM	 C	 	 	 nee
142	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Bolwerk	Zuid	134	 	 Ontmoetingskerk	 2	 1928	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(vernieuwend)	 Boeyinga,	Berend	Tobia		 1995	 SOW	kerk		 6	 RM	 S-E	 2	 10-08-2001	 nee
143	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Bolwerk	Zuid	64	 HH.	Martelaren	van	Gorcum	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Taen	&	Th.	Nix	 1987	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
144	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Bredasestraat	3	 H.	Joseph	 	 1a	 1911	 	 	 	 	 	 	 Stuyt,	J.	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
145	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Grote	Markt	30-32	 OLV	t.	Hemelopn.			 De	heilige	Maagd	Maria	 1a	 1829	 	 	 	 	 	 	 Franssen.	J.E.		 1990	 stadschouwburg	De	Maagd	 5	 RM	 C	 0	 21-12-1966	 ja
146	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Rembrandtstraat	77		 Anthonius	Abt		 	 1a	 1930	 	 	 	 	 	 	 Lint.,	J.	de		 2002	 multifunctioneel	sociaal	cultureel	centrum	 9	 geen	 	 	 	
147	 NB	 2	 Bergen	op	Zoom	 Williamstraat	7	 	 De	Ark	 2a	 1923	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 diaconaal	kerkelijk	centrum	 6	 onbekend	 	 	 	
148	 NH	 2	 Beverwijk	 Arendsweg	57	 OLV	van	Goede	Raad	 	 1a	 1914	 	 1004	 XL	 3	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Kropholler,	A.J.		 2009	 herbestemming	in	discussie	 11	 RM	 C	 0	 10-08-2001	 ja
149	 NH	 2	 Beverwijk	 Hilbersplein	78	 Regina	Coeli/Caeli	 	 1a	 1957	 1557	 978	 XL	 2	 	 	 Putten,	H.	van		 2000	 sloop	+	nieuwbouw	met	compacte	kerkzaal	 12	 geen	 	 	 	
150	 NH	 2	 Beverwijk	 Laan	der	Nederlanden	68	 H.	Jozef	 	 1a	 1964	 924	 756	 L	 5	 	 	 Bosch,	L.A.	vd,	Hendriks,	J.	,	Campman,	H.A.		 2004	 sloop	+	nieuwbouw	 12	 geen	 	 	 	
151	 NH	 2	 Beverwijk	 Moensplein	8		 Middelaarkerk		 	 2	 1930	 	 	 	 	 	 	 Meyran	,	H.W.J	.	Sr		 1997	 kantoor	 3	 GM	 	 	 	 nee
152	 NH	 3	 Bloemendaal	 Korte	Kleverlaan	3	 Allerheiligste	Drieëenheid	 	 1a	 1953	 	 700	 XL	 3	 	 	 Leur,	H.C.	van	de		 1991	 sloop	+	nieuwe	kerk,	bibliotheek,	gezondheidscentrum,		 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 36	woningen	 	 	 	
153	 NH	 2	 Blokker	 Oosterblokker	98	 S.	Pancratius	 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1989	 multifunctioneel,	cc	 9	 RM	 K	 0	 23-11-1971	 ja
154	 NH	 2	 Blokker	 Westerblokker	44-46	 H.	Michael	 	 1a	 1852	 	 	 S	 5	 	 	 Molkenboer,	Th.		 1972	 tapijthal	 3	 onbekend	 	 	 	
155	 ZH	 3	 Bodegraven	 Kerkstraat	166		 	 	 2	 1883	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
156	 ZH	 3	 Bodegraven	 Stationsweg	17		 	 	 2b	 1961	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
157	 FRL	 5	 Boelenslaan	 Boelenswei	86		 	 	 2a	 1852	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 aula	 7	 onbekend	 	 	 	
158	 FRL	 4	 Boer	 Oude	weg	1	 Maria		 	 2a	 1250	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1988	 atelier	 7	 RM	 K	 0	 14-12-1971	
159	 FRL	 4	 Bolsward	 Broereplein	10	 Broerekerk	 Kloosterkerk	 1b	 1250	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
160	 FRL	 4	 Bolsward	 Kerkstraat	17		 	 	 3	 1840	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
161	 DR	 5	 Borger	 Hoofdstraat	32	 Dorpskerk	 St.	Willibroduskerk	 1a	 1330	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 Nhev	kerk	+	ontmoetingscentrum	 1	 RM	 K	 0	 27-07-1965	 ja
162	 FRL	 5	 Bornwird	 Tsjerkepaed	1	 Maria		 	 2a	 1250	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
163	 ZH	 4	 Boskoop	 Reijerskoop	14	 H.	Johannes	de	Doper	 	 1a	 1867	 	 	 	 	 	 	 Asseler,	Th.	 1974	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
164	 NB	 4	 Bosschenhoofd	 Past.	Van	Breugelstraat	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1886	 	 	 	 	 	 	 Langelaar,	J.	van	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
165	 NB	 4	 Boxmeer	 Jan	Tooropstraat	1	 H.	Paulus	 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Merendonk,	A.	van		 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
166	 NB	 3	 Boxtel	 Maria	Reginaplein	45	 Maria	Regina	 	 1a	 1959	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.	 2003	 sloop	m.u.v.	toren	 12	 geen	 	 	 	
167	 NB	 2	 Breda	 B.	de	Wildestraat	402	 H.	Kruis	 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Oomen,	B.P.J.	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
168	 NB	 2	 Breda	 Baliendijk	70		 Goede	Herder		 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Jong,	J.	de		 2004	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
169	 NB	 2	 Breda	 Baronielaan	 Heilige	Hart	Kerk	 	 1a	 1900	 	 	 	 1	 	 	 Genk,	P.J.	 1986	 leegstand	 11	 RM	 Z-G	 2	 10-05-2002	
170	 NB	 2	 Breda	 Graaf	Hendrik	III	plein	4	 HH.	Petrus	en	Paulus	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Hendriks,	J.,	van	de	Sluys	e.a.	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
171	 NB	 2	 Breda	 Groot	Ijpelaardreef	69	 H.	Joannes	de	Doper	 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Margry,	J.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
172	 NB	 2	 Breda	 Grote	Markt	 Grote	of	Onze	Lieve	Vrouwe	kerk	 	 5	 1525	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 meervoudig	gebruik	 9	 UNESCO	 	 	 	
173	 NB	 2	 Breda	 Haagweg	1	 Annakerk	 	 1a	 1905	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	J.,	Stuyt,	J.		 2002	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
174	 NB	 2	 Breda	 Hortensiastraat	4		 Eben	Haezer		 	 2c	 1972	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
175	 NB	 2	 Breda	 Odilia	van	Salmstraat	25	 H.	Gerardus	Majella	 Noodkerk	 1a	 1919	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	N.J.H.	van	 1987	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
176	 NB	 2	 Breda	 Oranjeboomstraat	194	 Onbevlekte	Ontvangenis		 	 1a	 1932	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	N.J.H.	van	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 van	de	H.	Maagd	Maria	 	
177	 NB	 2	 Breda	 Oranjesingel	1	 H.	Joseph	 	 1a	 1896	 	 	 	 	 	 	 Langelaar,	J.	van	 1976	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
178	 NB	 2	 Breda	 Paulus	Pottersplein	8	 Christus	Koning	 	 1a	 1931	 	 	 	 	 	 	 Berben,	J.	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
179	 NB	 2	 Breda	 Pijnboomstraat	5	 OLV	vd	Rozenkrans	 	 1a	 1949	 	 	 	 	 	 	 Bunnik,	W.J.		 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
180	 NB	 2	 Breda	 Steendorpstraat	4		 Menswording		 	 1a	 1959	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
181	 NB	 2	 Breda	 Teteringsedijk	279	 OLV	van	Goede	Raad	 Driesprongkerk	 1a	 1949	 	 	 	 	 	 	 Mol,	F.H.M.	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
182	 NB	 2	 Breda	 Tramsingel	 H.	Theresia	van	het	Kind	Jezus	 	 1a	 1925	 	 	 	 	 	 	 Riele,	W.	te	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
183	 NB	 2	 Breda	 Zandberglaan	31		 Zandbergkerk		 	 2	 1934	 	 	 	 	 	 	 Plooy,	B.W.		 1983	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
184	 ZL	 5	 Breskens	 Papendrecht	4		 	 	 2d	 1952	 	 	 	 	 	 	 Kammeijer,	A.C.		 2004	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
185	 ZH	 4	 Brielle	 Voorstraat	86		 Kleine	of	St.	Jacobskerk	 	 2a	 1475	 	 	 	 	 	 	 	 1985	 huisartsenpraktijk	 4	 geen	 	 	 	
186	 LB	 2	 Brunssum	 Kruisbergstraat	25		 Opstanding		 Witte	kerkje	 2c	 1934	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
187	 NB	 4	 Budel	 Cranendoncklaan	58	 De	Goede	Herder	 	 1a	 1976	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 woningen	senioren	+	hulpbehoevenden	 4	 geen	 	 	 	
188	 UT	 4	 Bunnik	 Schoudermantel	 H.	Barbara	 	 1a	 1844	 	 	 	 	 	 	 Vogelpoel,	W.J.	van	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
189	 NH	 2	 Bussum	 Brinklaan	115	 Vituskerk	 	 1a	 1896	 1067	 1010	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Cuypers,	P.J.H.		 2000	 woningen	 8	 RM	 A	 0	 10-10-1980	 ja
190	 NH	 2	 Bussum	 Centuirbaan	 Zuiderkerk	 	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
191	 NH	 2	 Bussum	 Huizerweg	2	 Vredekerk	 	 2a	 1914	 	 	 M	 2	 	 	 Doornenberg,	C.		 2005	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
192	 NH	 2	 Bussum	 Iepenlaan	6	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1891	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 plannen	12	appartementen	 11	 geen	 	 	 	
193	 NH	 2	 Bussum	 Kamerlingh	Onnesweg	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1930	 1375	 476	 XL	 1	 	 	 	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
194	 NH	 2	 Bussum	 Nieuwe	Englaan	6	 Christelijk	Gereformeerde	kerk	 	 2c	 1904	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 denksportcentrum	 5	 geen	 	 	 	
195	 NH	 2	 Bussum	 Veldweg	1	 De	Hoeksteen	 	 2d	 1931	 	 	 L	 5	 	 	 Tuil,	E.	van	 2007	 Christengemeenschap	 6	 geen	 	 	 	
196	 ZH	 2	 Capelle	aan	den	IJssel	 Freesiastraat	2		 Immanuel		 	 2	 1952	 	 	 	 	 	 	 Kuiler	en	Drewes		 2001	 rouwcentrum	 3	 geen	 	 	 	
197	 NH	 3	 Castricum	 Geesterduinweg	3	 Bethlehem	 Geesterhage	 1a	 1975	 360	 450	 M	 5	 	 	 Bom,	C.	van	der,	Ingwersen,	W.		 1995	 medisch	dienstencentrum	 4	 geen	 	 	 	
198	 NH	 4	 Catrijp	 Heereweg		 Toeristenkerk		 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Overtoom,	J.I.		 1981	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
199	 DR	 5	 Coevorden	 Wilhelminasingel	 H.	Willibrordus	 	 1a	 1790	 	 	 	 	 	 	 	 1985	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
200	 ZL	 5	 Colijnsplaat	 Havelaarstraat	76		 	 	 2b	 1923	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 winkel	+	woning	 3	 onbekend	 	 	 	
201	 ZL	 5	 Colijnsplaat	 Oost	Havenstraat	22		 	 	 2b	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1989	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
202	 FL	 4	 Creil	 Burgwal	 Burgwalkerk	 	 2c	 1956	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 bedrijfsgebouw	 3	 onbekend	 	 	 	
203	 FL	 4	 Creil	 De	Meute	 Nicolaaskerk	 	 1a	 1958	 	 	 	 	 	 	 Hendriks,	V.d.	Sluys,	en	V.d.	Bosch	 2001	 stilteruimte	 7	 onbekend	 	 	 	
204	 FL	 4	 Creil	 Galemalaan	19	 	 	 2c	 1976	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
205	 FL	 4	 Creil	 Graaf	Florislaan	51	 	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 zorgcentrum	 4	 onbekend	 	 	 	
206	 GLD	 3	 Culemborg	 Jodenkerkstraat	5		 	 	 3	 1867	 	 	 	 	 	 	 Sillevis,	J.		 1980	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
207	 UT	 3	 De	Bilt	 Melkweg	5	 Laurenskerk	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Bauer,	R.	ir.	 2009	 	 11	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
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208	 FRL	 3	 De	Knipe	 Meijerweg	73		 	 	 2	 1912	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
209	 NH	 5	 De	Rijp	 Rechtstraat	140		 	 	 2b	 1912	 	 	 	 	 	 	 Versteeg,	J.A.	 1985	 bedrijf	 3	 GM	 	 	 	 nee
210	 NB	 4	 De	Rips	 Ripsestraat	22	 H.	Margaretha	Maria	Alacoque	 	 1a	 1922	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	J.H.H.	 1971	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
211	 NH	 5	 De	Waal	 Vermaningspad	 Doopsgezind	 	 2e	 1750	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
212	 OV	 5	 Dedemsvaart	 Langewijk	352		 	 	 2	 1925	 	 	 	 	 	 	 Veen.	J.H	v.d.	 1995	 sloop	+	kerk	JG	 12	 onbekend	 	 	 	
213	 ZH	 1	 Delft	 Achterom	46		 Zuiderkerk		 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 Kaaden,	Gzn,	G,		 1991	 kerk	 6	 GM	 C	 0	 	 nee
214	 ZH	 1	 Delft	 Charlotte	de	Bourbonstraat	 Maranathakerk	 	 2a	 	 	 	 	 	 	 	 	 2001	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
215	 ZH	 1	 Delft	 Fr.	v.	Borselenstraat		 Mattheuskerk	 	 2a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Kruger,	J.		 2003	 activiteitencentrum	 5	 geen	 	 	 	
216	 ZH	 1	 Delft	 Hugo	de	Grootstraat	 Westerkerk	 	 2	 1924	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
217	 ZH	 1	 Delft	 Kappeyne	v/d	Copellostraat	4	 Pastoor	van	Arskerk	 	 1a	 1959	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 nog	niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
218	 ZH	 1	 Delft	 Koornmarkt	12		 synagoge	 	 3	 1862	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Winkel,	L		 1996	 cultureel	centrum	 7	 RM	 A	 0	 29-06-1967	 ja
219	 ZH	 1	 Delft	 Raamstraat	78	 Nicolaas	en	Gezellenkerk	 	 1a	 1910	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Gils,	J.	van	 2008	 nog	niet	bekend	 11	 GM	 C	 0	 30-06-1905	 ja
220	 ZH	 1	 Delft	 Storklaan	1	 Het	Open	Hof	 	 2	 1966	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 sloop	+	woningen	 12	 geen	 	 	 	
221	 ZH	 1	 Delft	 Vlamingstraat	44		 Oosterkerk		 	 2	 1882	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 	 1972	 kerk	 6	 RM	 C	 0	 12-05-2002	 ja
222	 ZH	 1	 Delft	 Voorstraat	28	 H.	Hippolytus	 	 1a	 1884	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	P.J.H.	 1974	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
223	 NB	 2	 Den	Bosch	 Bethaniestraat	4	 St.	Jacobskerk	 	 1a	 1569	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 cultureel	platforrm	 7	 RM	 C	 0	 05-10-1965	
224	 NB	 2	 Den	Bosch	 Edisonstraat	28	 OLV	Altijd	Durende	Bijstand	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Moorsel,	C.M	.	van		 1996	 deelsloop	+	kerk	 12	 onbekend	 	 	 	
225	 NB	 2	 Den	Bosch	 Emmaplein	43	 H.	Leonardus	vanVeghel	 	 1a	 1903	 	 	 	 	 	 	 Dony,	J.	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
226	 NB	 2	 Den	Bosch	 Evertsenstraat	35		 Maria	Geboorte		 	 1a	 1969	 	 	 	 	 	 	 Elemans	.	Oss		 1999	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
227	 NB	 2	 Den	Bosch	 Graafseweg	1	 HH.	Antonius	en	Barbara	 Bartjeskerk	 1a	 1928	 	 	 	 	 	 	 Valk,	H.W.		 1996	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
228	 NB	 2	 Den	Bosch	 Hinthamerstraat	175	 H.	Jacobus	 	 1a	 1905	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	J.	&	Jan	Stuyt	 2002	 Jeroen	Boschcentrum	 7	 RM	 C	 0	 16-07-1976	
229	 NB	 2	 Den	Bosch	 Kap.	Koopmansplein	113	 H.	Antonius	van	Padua	 	 1a	 1922	 	 	 	 	 	 	 Riele,	W.	te	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
230	 NB	 2	 Den	Bosch	 Rivierenlaan	24		 H.Geest		 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Lelieveldt,	J.A		 1995	 sloop	+	kerk	 12	 onbekend	 	 	 	
231	 NB	 2	 Den	Bosch	 Sint	Josephstraat	15	 St.	Josephkerk	 	 1a	 1859	 	 	 XL	 2	 	 	 Veggel,	A.	van		 1989	 Partycentrum	Orangerie	 5	 RM	 A	 0	 28-02-1984	 ja
232	 NB	 2	 Den	Bosch	 Sonniusstraat	3	 H.	Sacrament	 	 1a	 1935	 	 	 	 	 	 	 Valk,	J.	van	der	 2002	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
233	 UT	 3	 Den	Dolder	 Hertenlaan	37		 	 	 2	 1929	 	 	 	 	 	 	 Wentink,	J.		 1985	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
234	 ZH	 1	 Den	Haag	 Apeldoornselaan	242	 H.	Teresia	van	het	Kind	Jezus	 	 1a	 1930	 900	 840	 L	 5	 	 	 Molenaar,	N.	jr.	 2007	 niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
235	 ZH	 1	 Den	Haag	 Assendelftstraat	51	 H.	Willibrordus	 	 1a	 1863	 	 	 	 	 	 	 Molkenboer,	Th.	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
236	 ZH	 1	 Den	Haag	 Berkenbosch	Blokstraat	9	 OLVR	van	Lourdes	 	 1a	 1925	 580	 	 L	 1	 	 	 Van	Moorsel	&	Kropholler	 2006	 theater,	tijdelijke	verhuur	Nationale	Toneel	 5	 geen	 	 	 	
237	 ZH	 1	 Den	Haag	 Brandstraat	 Custodia	 HH.	Engelbewaarders	 1a	 1912	 	 	 	 	 	 	 Molenaar,	N.	sr.	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
238	 ZH	 1	 Den	Haag	 Dr.	Schaepmanstraat	4	 H.	Jeroen	 	 1a	 1927	 	 	 	 	 	 	 Simons,	G.J.M.	 1991	 sloop	na	brand	 12	 geen	 	 	 	
239	 ZH	 1	 Den	Haag	 Drapeniersgaarde	133	 OLVR	Altijd	Durende	Bijstand	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Kranendonk,	Van	&	Thunissen	 2004	 sloop	+	woningbouw	 12	 geen	 	 	 	
240	 ZH	 1	 Den	Haag	 Duinkerksestraat	5		 Ichtus		 	 2	 1955	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
241	 ZH	 1	 Den	Haag	 Escamplaan	280	 OLVR	van	Fatima	 	 1a	 1955	 1100	 1500	 XL	 1	 	 	 Molenaar,	N.	jr	 2007	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
242	 ZH	 1	 Den	Haag	 Harstenhoekweg	44		 	 	 3	 1926	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 atelier	 7	 geen	 	 	 	
243	 ZH	 1	 Den	Haag	 Hobbemastraat	100	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1892	 	 	 	 	 	 	 Liefland,	W.B.	van	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
244	 ZH	 1	 Den	Haag	 Korte	Houtstraat	 H.	Antonius	van	Padua	 Boskantkerk	 1a	 1946	 	 	 	 	 	 	 Togt,	F.	van	der	 1984	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
245	 ZH	 1	 Den	Haag	 Mariahoeve	 Christus	Koning	 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Violet	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
246	 ZH	 1	 Den	Haag	 Melis	Stokelaan	301		 Morgenster		 	 2a	 1953	 	 	 	 	 	 	 Jonge	,	L.J.	de,		 1996	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
247	 ZH	 1	 Den	Haag	 Rond	de	Grote	Kerk	12	 Grote	Kerk	 St.	Jacobskerk	 2a	 1350	 	 	 	 1	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1981	 multifunctionele	zalenverhuur	 9	 RM	 K	 0	 11-01-1967	
248	 ZH	 1	 Den	Haag	 Schalkburgerstraat	217	 Julianakerk		 	 2a	 1926	 	 	 XL	 2	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Hoogevest,	G.	van		 2003	 multicultureel	centrum,	niet-commerciele	kantoorruimte	 9	 GM	 S	 1	 	
249	 ZH	 1	 Den	Haag	 Schenkkade	117	 H.	Liduina	 	 1a	 1924	 	 	 	 	 	 	 Margry,	Jos	 1977	 sloop	+	kantoren	EN	kapel	 12	 geen	 	 	 	
250	 ZH	 1	 Den	Haag	 Spaarwaterstraat	200		 Eben	Haezer		 	 2c	 1980	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 synagoge	 6	 geen	 	 	 	
251	 ZH	 1	 Den	Haag	 Sportlaan	125	 Allerheiligst	Sacrament	 	 1a	 1925	 600	 	 L	 1	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Molenaar,	N.	sr.	 2007	 niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
252	 ZH	 1	 Den	Haag	 Spui	175	 Nieuwe	Kerk	 	 2a	 1656	 	 	 L	 2	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Noorwits,	P.	en	Bassen,	B.	van		 1976	 multifunctioneel	 9	 UNESCO	 K	 0	 11-01-1967	 ja
253	 ZH	 1	 Den	Haag	 Stadhoudersplantsoen	26	 HH	Martelaren	van	Gorcum	 	 1a	 1954	 700	 	 L	 1	 	 	 Molenaar,	N.	jr	 2006	 niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
254	 ZH	 1	 Den	Haag	 Van	Limburg	Stirumstraat	2	 H.	Joseph	 	 1a	 1886	 	 	 	 	 	 	 Margry,	E.J.	 1974	 sloop	+	verzorgingshuis	met	kapel	 12	 geen	 	 	 	
255	 ZH	 1	 Den	Haag	 Wagenstraat	103	 Hoogduitse	synagoge	 	 3	 1844	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Roodenburg,	A.	 1979	 moskee	 6	 RM	 C	 1	 19-10-1993	 ja
256	 ZH	 1	 Den	Haag	 Wenkebachstraat	2	 H.	Gerardus	Majella	 	 1a	 1923	 	 	 	 	 	 	 Stuyt,	J.	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
257	 ZH	 1	 Den	Haag	 Wouwermanstraat	59		 Wouwermankapei		 	 2a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
258	 ZH	 1	 Den	Haag	 Zonneoord	286		 Pius	X	 	 1a	 1958	 1470	 750	 XL	 4	 	 	 Taen	en	Nix,	Th		 2004	 gezondheidscentrum	 4	 geen	 	 	 	
259	 NH	 2	 Den	Helder	 Badhuisstraat	26		 Huisduinerkerk	 	 2a	 1896	 	 	 	 	 	 	 Hunter,	J.	 1993	 trouwlocatie	 5	 PM	 K	 	 	 ja
260	 NH	 2	 Den	Helder	 Haringvlietweg	2-4	 H.	Nicolaas	 	 1a	 1954	 827	 	 L	 1	 	 	 Moorsel,	C.M	.	van		 2008	 verkocht	aan	woningcoöperatie	voorlopig	teruggehuurd	 11	 geen	 	 	 	
261	 NH	 2	 Den	Helder	 J.	v.	Verfailleweg	220	a	 Duinkerk		 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 Leck,	J.J	.vd		 1994	 woningen	 8	 geen	 	 	 	 nee
262	 NH	 2	 Den	Helder	 Jan	in	‘t	Veltstraat	92	 OLV	Onbevlekt	ontvangen	 	 1a	 1876	 	 	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Asseler,	Th.		 1990	 klimmuur	 5	 GM	 A	 0	 12-06-1905	 ja
263	 NH	 2	 Den	Helder	 Polderweg	19		 	 	 2e	 1988	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kantoor	 3	 geen	 	 	 	
264	 NH	 2	 Den	Helder	 Pr.	Hendriklaan	13	 De	Ambassade		 	 2d	 1984	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 verenigingsgebouw	 5	 geen	 	 	 	
265	 NH	 2	 Den	Helder	 Spoorgracht	36		 	 	 2d	 1890	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
266	 NH	 2	 Den	Helder	 Spoorgracht	40		 	 	 2d	 1957	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
267	 NH	 2	 Den	Helder	 Spoorstraat	 Bethelkerk	 Oude	Bethelkerk	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
268	 NH	 2	 Den	Helder	 Steengracht	25		 	 	 2c	 1918	 	 	 	 	 	 	 Visser,	J.		 1993	 kerk	 6	 GM	 	 	 	 nee
269	 NH	 2	 Den	Helder	 Vijzelstraat	73		 Maranatha		 Visbuurtkerk	 2d	 1879	 	 	 	 	 	 	 Breet	Am,	C.		 1970	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
270	 NH	 2	 Den	Helder	 Westgracht	68		 Achtkantig	kerkje	 	 2a	 1856	 	 	 	 	 	 	 Bollee,	C.I.	 1995	 appartementen	 8	 GM	 C	 0	 12-06-1905	 ja
271	 NH	 2	 Den	Helder	 Wezenstraat	68		 	 	 2a	 1914	 	 	 	 	 	 	 Pelzer,	Joh.		 1990	 kerk	 6	 GM	 	 	 	 nee
272	 NH	 5	 Den	Hoorn	 Diek	11a	 	 	 2e	 1770	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1971	 atelier	 7	 RM	 A	 0	 08-04-1976	 ja
273	 NH	 4	 Den	Ilp	 Den	lip	38		 	 	 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
274	 NB	 4	 Deurne	 Vlierdenseweg	109		 St.	Willibrord		 	 1a	 1954	 	 	 	 	 	 	 Halteren,	J.J.M	.		 2001	 conferentiecentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
275	 NB	 3	 Deursen	 Elleboogstraat	2		 Soeterbeeck		 	 1a	 1732	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 conferentiecentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
276	 NB	 3	 Deursen	 Hoogstraat	36		 Sint	Michael		 	 1a	 1150	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2000	 atelier	 7	 RM	 A	 0	 24-12-1965	 ja
277	 OV	 2	 Deventer	 Deltalaan		 Oase		 	 2a	 1970	 	 	 	 	 	 	 Abma,	J.	A’dam		 1984	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
278	 OV	 2	 Deventer	 Graaf	v.	Burenstraat		 	 	 2d	 1890	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
279	 OV	 2	 Deventer	 Lange		 	 	 3	 1952	 	 	 	 	 	 	 Knuttel		 1984	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
280	 OV	 2	 Deventer	 Rijkmanstraat	12		 Oosterkerk		 	 2e	 1871	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
281	 OV	 2	 Deventer	 Smedenstraat	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1935	 	 	 	 	 	 	 Veen,	J.H.	van	der		 1994	 Oosterse	bazar	 5	 onbekend	 	 	 	
282	 GLD	 4	 Didam	 Kerkstraat	15	 H.	Martinus	 	 1a	 1835	 	 	 	 	 	 	 Verwayen,	P.	 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
283	 GLD	 4	 Didam	 Kerkstraat	17		 Sint	Martinus	 	 1a	 1977	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
284	 NB	 3	 Dieden	 Maasdijk	79		 Laurentius		 	 2a	 1150	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 museum	 7	 RM	 A	 0	 24-12-1965	 ja
285	 NH	 2	 Diemen	 Harteveldseweg	23	 Schuilkerk	De	Hoop	 	 1a	 1786	 216	 	 S	 5	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Wouw,	W.	van	der		 1996	 diners,	recepties,	presentaties,	condoleances,	work-9	 RM	 C	 1	 02-02-1993	 ja
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286	 GLD	 3	 Dieren	 Hogestraat	12	 OLV	ten	Hemelopneming	 	 1a	 1893	 	 	 	 	 	 	 Tepe,	A.	 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
287	 GLD	 3	 Dieren	 Kerkstraat	41	 Dorpskerk	 	 2a	 1846	 	 	 	 4	 	 Neostijlen	 Brink	Evers,	J.		 2003	 woning	 8	 RM	 A	 0	 03-01-1978	
288	 GLD	 3	 Dieren	 Zutphensestraatweg	20	 Opstandingskerk	 	 2	 1911	 	 	 	 	 	 	 Kuipers,	Tj.		 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
289	 NB	 4	 Dinteloord	 Westgroeneweg	2	1		 	 	 2b	 1964	 	 	 	 	 	 	 Geluk.	G.		 1982	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
290	 ZH	 5	 Dirksland	 Geldersedijk	1	 	 	 2b	 1928	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 winkel	 3	 geen	 	 	 	
291	 GLD	 4	 Doesburg	 Herenstraat	22		 OLV	v.	Fatima		 	 1a	 1878	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
292	 GLD	 4	 Doesburg	 Kloosterstraat	19	 H.Martinus	 	 1a	 1811	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
293	 GLD	 3	 Doetinchem	 De	Bongert	81		 De	Huet		 	 1a	 1997	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
294	 FRL	 5	 Dokkum	 Hogepol	18		 	 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
295	 NB	 3	 Dongen	 Sint	Josephstraat	116	 St.	Josephkerk	 	 1a	 1906	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	J.	van	/Schellekens,	C.		 2007	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
296	 GLD	 4	 Doorwerth	 W.A.	Scholtenlaan		 	 	 2	 1934	 	 	 	 	 	 	 Heusden,	H.	van		 1998	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
297	 ZH	 2	 Dordrecht	 Blekersdijk	41	 Wilhelminakerk	 	 2a	 1898	 	 	 	 2	 	 	 Kuijpers,	Tjeerd	 2005	 kerk	+	verhuur	 1	 geen	 	 	 	
298	 ZH	 2	 Dordrecht	 Bosboom	Toussaintstraat	 Johannes	Zuiderkerk	 	 2a	 1928	 	 	 	 4	 	 	 	 2004	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
299	 ZH	 2	 Dordrecht	 Brouwersdijk	115	 OLV	Onbevlekt	Ontvangen	 	 1a	 1952	 580	 830	 	 1	 	 	 Thunissen,	H.		&	Kranendonk,		A.	v.		 2004	 sloop	+	woningbouw	 12	 geen	 	 	 	
300	 ZH	 2	 Dordrecht	 Jan	Ligthartlaan	3		 Kandelaar		 	 2c	 1971	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
301	 ZH	 2	 Dordrecht	 Kasperspad		 	 	 2b	 1937	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
302	 ZH	 2	 Dordrecht	 Mauritsweg	286		 Julianakerk		 	 2	 1928	 	 	 	 	 	 	 Bakker	&		 1976	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
303	 ZH	 2	 Dordrecht	 Merwedestraat	44		 Jozef	Arbeider		 	 1a	 1956	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
304	 ZH	 2	 Dordrecht	 Museumstraat	65		 Kerk	v.d.	Nazarenen	 	 2b	 1921	 	 	 	 3	 	 	 Schmidt,	A.		 1989	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
305	 ZH	 2	 Dordrecht	 Nieuwkerksplein	1	 Nieuwkerk	of	St.	Nicolaaskerk	 	 2a	 1285	 	 	 	 5	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 Nune,	J.	Van	(17e	eeuw)	 1999	 woningen	+	keuken/kookwinkel	 8	 RM	 K	 0	 09-03-1966	 ja
306	 ZH	 2	 Dordrecht	 Noordendijk	262		 Noorderkerk		 	 2a	 1949	 	 	 	 	 	 	 Pino,	Henri,	Leiden		 2002	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
307	 ZH	 2	 Dordrecht	 Rijksstr.w.10	I	(2e		 Lydiakerk		 	 2d	 1886	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
308	 ZH	 2	 Dordrecht	 Talmaweg	121		 Stefanuskerk		 	 2	 1961	 	 	 	 	 	 	 Geenen	en	Oskam		 2002	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
309	 ZH	 2	 Dordrecht	 Vrieseweg	64	-	66	 Kruiskerk	 	 2d	 1936	 	 	 	 	 	 	 Gerritse,	G.		 1976	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
310	 ZH	 2	 Dordrecht	 Wijnstraat	117	 Bonifatiuskerk	 	 1a	 1825	 	 	 	 1	 	 Neostijlen	 Plukhooij,	P.	Bzn.	 1981	 societeit	en	disco	(Bibelot)	 5	 RM	 K	 0	 09-03-1966	 ja
311	 FRL	 3	 Drachten	 Brouwersingel	3		 Bethel		 	 2d	 1966	 	 	 	 	 	 	 Bosma.,	J.		 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
312	 FRL	 3	 Drachten	 De	Kolken	89		 Fonteinkerk		 	 2	 1965	 	 	 	 	 	 	 Bosma.,	J.		 1993	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
313	 FRL	 3	 Drachten	 Stationsweg	19		 Noorderkerk		 	 2	 1884	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 sloop	+	kantoor	 12	 GM	 	 	 	
314	 FRL	 3	 Drachten	 Torenstraat	18		 Philadelphia/Pro	Rege/Rehob.		 	 2d	 1994	 	 	 	 	 	 	 Kooi,	T,	vd		 2000	 kerk	 6	 GM	 	 	 	
315	 FRL	 3	 Drachten	 Zuiderdwarsstraat		 	 	 2c	 1909	 	 	 	 	 	 	 	 1985	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
316	 FRL	 3	 Drachtstercompagnie	 Folgsterloane	72	 Jezus	Leeft	 	 2d	 1928	 	 	 	 	 	 	 Kuiper,	H.	en	W.	 2006	 accupunctuurpraktijk	 4	 GM	 	 	 23-06-1905	 ja
317	 UT	 4	 Driebergen	 Hoofdstraat	153		 	 	 2c	 	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
318	 UT	 4	 Driebergen	 Kloosterlaantje	1	 Area	Pacis		 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Dresrne,	J.A.A.		 1996	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
319	 GLD	 4	 Driel	 Kerkstraat		 Noodkerk	Maria		 	 1a	 1945	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
320	 NB	 4	 Drimmelen	 Batterij	16		 	 	 2	 1930	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
321	 FL	 4	 Dronten	 Het	Ruim	7	 H.	Ludgerus	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Sluymer,	J.	 1999	 sloop	m.u.v.	toren	 12	 geen	 	 	 	
322	 NB	 4	 Drunen	 Brakenstraat	29		 Jozef		 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 sloop	+	wonen	 12	 onbekend	 	 	 	
323	 NB	 4	 Drunen	 Grotestraat	 	 	 2a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
324	 FRL	 5	 Easterein	 Wynserdyk	35	 Gereformeerde	kerk	 De	Oude	Dame	 2	 1902	 	 	 	 	 	 	 	 2001	 woning	+	atelier	 8	 geen	 	 	 	
325	 LB	 4	 Echterbosch	 Kerkstraat	 OLV	Onbevlekt	ontvangen	 	 1a	 1864	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	P.J.H.	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
326	 GLD	 3	 Ede	 Driehoek	54		 	 	 2c	 1923	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
327	 GLD	 3	 Ede	 Schaapsweg	75		 	 	 2b	 1964	 	 	 	 	 	 	 Dekker		 1986	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
328	 GLD	 3	 Ede	 Verlengde	Maanderweg	118	 	 	 2e	 1972	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
329	 GLD	 3	 Ede	 Verlengde	Maanderweg	146	 	 	 2d	 1929	 	 	 	 	 	 	 Egmond,	J.J.	van	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
330	 GLD	 4	 Eefde	 Kerklaan	II		 Witte	Kerkje		 	 2	 1935	 	 	 	 	 	 	 Rotshuizen	,	EJ	.		 1996	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
331	 LB	 3	 Eijgelshoven	 Kommerveldlaan	27	 H.	Pastoor	van	Ars	 	 1a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Drummen,	J.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
332	 NB	 2	 Eindhoven	 Alpenroosstraat		 Opstanding		 	 2a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Wieger	Bruin,		 1997	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
333	 NB	 2	 Eindhoven	 Boschdijk	344	 H.	Paulus	 	 1a	 1923	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	J.H.H.	 1996	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
334	 NB	 2	 Eindhoven	 Fazantlaan		 H.	Antonius	van	Padua	 	 1a	 1916	 	 	 	 	 	 	 Stuyt,	J.	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
335	 NB	 2	 Eindhoven	 Fazantlaan	17		 Oosterkerk		 Oosterkerk	 2	 1911	 	 	 	 	 	 	 Kuipers,	Tj.	 1989	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
336	 NB	 2	 Eindhoven	 Heezerweg	466		 Tivoli		 	 2a	 1948	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
337	 NB	 2	 Eindhoven	 Hendrik	Staetslaan	52	 H.	Judas	Thaddeus	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Koldewey,	H.M.	 1998	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
338	 NB	 2	 Eindhoven	 Kardinaal	de	Jongweg	1	 H.Pius	X	 	 1a	 1958	 	 	 	 	 	 	 Boosten,	Th.	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
339	 NB	 2	 Eindhoven	 Mimosaplein	 Don	Boscokerk	 	 1a	 1953	 	 	 	 	 	 	 Bever,	C.H.	de	 2007	 Pinkstergemeente	Team	Ministries	 6	 onbekend	 	 	 	
340	 NB	 2	 Eindhoven	 Molijnstraat	1	 OLV	van	de	Rozenkrans	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 Valk,	H.W.	 1985	 sloop	m.u.v.	toren	 12	 geen	 	 	 	
341	 NB	 2	 Eindhoven	 OLV-straat	2-4	 OLV-kerk	 	 1a	 1931	 	 	 	 	 	 	 Bekkers,	J.	 1972	 sloop	+	kinderspeelpaleis	 12	 onbekend	 	 	 	
342	 NB	 2	 Eindhoven	 Orionstraat	7		 Jacobus		 	 1a	 1969	 	 	 	 	 	 	 Koldewey,	H.M.	 1973	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
343	 NB	 2	 Eindhoven	 Pastoor	van	Arsplein	11	 Pastoor	van	Arskerk	 Joan	Vianney	-	v	Ars	 1a	 1930	 	 	 	 	 	 	 Beek,	M.H.J.	van	 2002	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
344	 NB	 2	 Eindhoven	 Schootsestraat	47		 Schootsekerk		 	 2a	 1931	 	 	 	 	 	 	 Jantzen,	F.B.		 1974	 kerk	 6	 GM	 	 	 	
345	 NB	 2	 Eindhoven	 Servaasplein	1	 OLV	van	Fatima	 	 1a	 1948	 	 	 	 	 	 	 Buytenen,	B.	 2004	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
346	 NB	 2	 Eindhoven	 Sint	Josephlaan	40	 H.	Joseph	 	 1a	 1931	 	 	 	 	 	 	 Valk,	J.	van	der	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
347	 NB	 2	 Eindhoven	 Tinelstraat	1	 Maria	Middelares	 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Geenen,	C.	 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
348	 NB	 2	 Eindhoven	 	 Baptistische	kerk	 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 gem.	museum	Kempenland	 7	 RM	 	 	 23-06-1905	
349	 NB	 5	 Elst	 Schoolweg	4		 	 	 2b	 	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
350	 GLD	 4	 Elst	 Stationsstraat	26	 	 	 2	 1948	 	 	 	 	 	 	 Pothoven,	G.	ir.	 1997	 kantoor	 3	 GM	 A	 	 12-06-1905	 ja
351	 DR	 4	 Emmen	 Wendeling	63	 Heilige	Geest	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Bekink,	C.H.	 1996	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
352	 DR	 4	 Emmer-Erfscheidenveen	 Kanaal	A	NZ	106		 Kanaalkerk		 	 2a	 1936	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
353	 DR	 4	 Emmer-Erfscheidenveen	 Middenweg	5		 	 	 2	 1931	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
354	 NH	 3	 Enkhuizen	 Westerstraat	138	 Westerkerk	of	St.	Gomarus	 	 2a	 1470	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2000	 multifunctioneel	 9	 UNESCO	 K	 0	 22-02-1966	 ja
355	 FL	 4	 Ens	 Kerkplein	30	 	 	 2a	 1953	 	 	 M	 	 	 	 Nielsen	en	Spruit	 2007	 woning	 8	 GM	 	 	 07-09-1999	
356	 OV	 2	 Enschede	 Atjehstraat	27		 	 	 2e	 1922	 	 	 	 	 	 	 	 1987	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
357	 OV	 2	 Enschede	 Dollardstraat	53	 H.	Geest	 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Knoop,	H.A.	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
358	 OV	 2	 Enschede	 GJ.	van	Heekstraat		 Westerkerk		 Ontrnoeting		 2	 1932	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
359	 OV	 2	 Enschede	 Lasondersingel	102		 Lasonderkerk		 	 2a	 1927	 	 	 	 	 	 	 Stuivinga,	I.	en	Th.		 1971	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
360	 OV	 2	 Enschede	 Lipperkerkstraat	1		 	 	 2e	 1904	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
361	 OV	 2	 Enschede	 Lipperkerkstraat	400		 Pniel		 	 2d	 1956	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
362	 OV	 2	 Enschede	 Noorderhagen	16		 Elim		 	 2b	 1920	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 sloop	+	school	 12	 onbekend	 	 	 	
363	 OV	 2	 Enschede	 Oude	Markt	31	 Grote	Kerk	 	 2a	 1200	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 muziekpodium	 7	 onbekend	 	 	 	
364	 OV	 2	 Enschede	 Stadsgravenstraat	59		 	 	 2e	 1864	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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365	 GR	 5	 Eppenhuizen	 Eppenhuizerweg	6	 kerk	te	Eppenhuizen	 	 2a	 1882	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 atelier	 7	 RM	 K	 0	 18-04-1972	
366	 FL	 4	 Espel	 Noorderrand	34	 Verrijzenis/H.	Geest	 	 1a	 1959	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.	 1998	 kunstenaarsatelier	 7	 onbekend	 	 	 	
367	 NB	 3	 Etten-Leur	 Markt	1	 	 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 gemeentehuis	 3	 onbekend	 	 	 	
368	 LB	 3	 Eygelshoven	 Juliaweg		 Augustinus		 	 2a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Tijbout,	I.R.		 1976	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
369	 FRL	 4	 Franeker	 Schilcampen	49		 	 	 2c	 1982	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
370	 FRL	 4	 Franeker	 Voorstraat	15		 	 	 2e	 1960	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
371	 FRL	 4	 Franeker	 Zuiderkade	17		 Samuel		 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
372	 FRL	 5	 Gaastmeer	 Munkedijk	12		 	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 garage/werkplaats	 2	 geen	 	 	 	
373	 GLD	 4	 Gameren	 Ouwelsestraat	8		 	 	 2	 1887	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
374	 DR	 5	 Gasselternijveen	 Hoofdstraat	131	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1867	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 restaurant,	cafe	etc	 5	 onbekend	 	 	 	
375	 FRL	 5	 Gauw	 Boeijengastrjitte	73		 	 	 2	 1896	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 garage/werkplaats	 2	 geen	 	 	 	
376	 NB	 3	 Geldrop	 Coevering	30		 Petrus	en	Paulus		 	 1a	 1973	 	 	 	 	 	 	 Knaepen		 2002	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
377	 NB	 3	 Geldrop	 Nuenenseweg	22	 H.	Maria	Regina	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Koene,	H.J.A.	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
378	 NB	 3	 Geldrop	 Voldersstraat	1	 H.	Maria	Magdalena	 	 1a	 	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
379	 LB	 3	 Geleen	 Javastraat		 H.	Barbara	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Hezik,	A.	van	 1996	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
380	 LB	 3	 Geleen	 Rijksweg	Noord	33	 H.	Hart	van	Jezus	 paterskerk	 1a	 1935	 	 	 	 	 	 	 Schols,	P.	 1999	 appartementen	 8	 onbekend	 	 	 	
381	 NB	 4	 Gemert	 Pastoor	Poelplein	1		 Jozef		 	 1a	 1971	 	 	 	 	 	 	 Bekkers,	B.	Gemert		 1998	 rouwcentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
382	 DR	 5	 Gieterveen	 Broek	2	 	 	 2	 1924	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 cultureel	centrum	 7	 geen	 	 	 	
383	 OV	 4	 Giethoorn	 Binnenpad	26	 	 	 2d	 1890	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
384	 OV	 4	 Glane	 Gronausestraat	330		 Sacrament		 	 1a	 1951	 	 	 	 	 	 	 Hardeman,	C.A.		 1994	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
385	 ZL	 3	 Goes	 Nassaulaan	153		 Koningskerk		 	 2c	 1971	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
386	 ZL	 3	 Goes	 Westwal	2	 Westerkerk	 	 2	 1929	 	 	 	 	 	 	 Rothuizen	 2008	 appartementen	voor	gehandicapten	 4	 GM	 A	 	 28-06-1905	
387	 ZH	 2	 Gorinchem	 Haarstraat	23	 H.H.	Nicolaas	Pieckkerk	 HH	Martelaren	van	Gorkum	 1a	 1838	 	 	 	 1	 	 Neostijlen	 Nunen.	J.	van		 1985	 woningen	(44	HAT-eenheden)	 8	 RM	 A	 0	 25-02-1988	 ja
388	 FRL	 5	 Gorredijk	 Brouwerswal	40		 	 	 2	 1914	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 horeca	 5	 onbekend	 	 	 	
389	 FRL	 5	 Gorredijk	 Kerkewal	23	 	 	 2a	 1683	 	 	 	 	 	 	 	 1987	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
390	 ZH	 2	 Gouda	 J.	van	Lennepkade	3		 Allerheiligst	Sacrament	 	 1a	 1929	 640	 378	 L	 1	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Dessing,	C.P.W.		 2004	 gezondheidscentrum	annex	kapel	 4	 GM	 C	 1	 22-11-2005	
391	 NH	 5	 Graft	 Noordeinde	18		 	 	 2e	 1874	 	 	 	 	 	 	 Lehman,	J.H		 1978	 cultureel	centrum	 7	 GM	 	 	 	
392	 ZH	 4	 Gravendeel	‘s-	 Rijkestraat	6		 	 	 2	 1869	 	 	 M	 5	 	 	 	 1979	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
393	 GR	 5	 Grijpskerk	 Kerkplein	11	 	 	 2e	 1892	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 rouwcentrum	 3	 RM	 K	 0	 10-07-1973	
394	 ZL	 5	 Groede	 Schuitvlotstraat	15		 Bavo		 	 1a	 1863	 	 	 	 	 	 	 Soffers,	P.		 2008	 bed	&	breakfast	 5	 geen	 	 	 	
395	 GLD	 4	 Groenlo	 Buitenschans	1	 Maria	Moeder		 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Klaver,	M	J	.H	.M	.		 1999	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
396	 GLD	 4	 Groenlo	 Mattelierstraat	5	 Oude	Calixtuskerk	 	 2a	 1350	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2008	 multifunctioneel		 9	 RM	 K	 0	 10-05-1966	 ja
397	 GR	 1	 Groningen	 A-Kerkhof	2		 A-Kerk		 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 	 	 1987	 cultureel	centrum	 7	 RM	 K	 0	 01-11-1971	 ja
398	 GR	 1	 Groningen	 Akkerstraat	28	 Noorderkerk		 	 2	 1920	 	 	 	 	 	 	 Kuiler	&	Drewes	 2008	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
399	 GR	 1	 Groningen	 Broerstraat	ZZ	 St.	Martinuskerk	 Broerkerk	 1a	 1895	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	P.J.H.	 1976	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
400	 GR	 1	 Groningen	 Coehoornsingel	14	 Remonstantenkerk	 	 2e	 1887	 	 	 	 	 	 	 Raamaker,	H.	 2004	 multifunctioneel	(tentoonstelling,	congres,	kantoor)	 9	 GM	 	 	 13-09-2006	 nee
401	 GR	 1	 Groningen	 Coendersweg	58		 Helperkerk		 	 2a	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 kerk	 6	 GM	 	 	 	 nee
402	 GR	 1	 Groningen	 Dr.	Huizingastraat	17	 Filadelfia		 	 2a	 1955	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
403	 GR	 1	 Groningen	 Floresplein	 Magnalia	Dei	 	 2	 1960	 	 	 	 	 	 	 Wijk	&	Boers	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
404	 GR	 1	 Groningen	 Folkingestraat	60	 synagoge	 	 3	 1906	 	 	 	 	 	 	 Kuipers,	Tj.	 1981	 multifunctioneel	 9	 RM	 A	 0	 01-07-1983	
405	 GR	 1	 Groningen	 Hamburgerstraat	13		 Kandelaar		 	 2c	 1965	 	 	 	 	 	 	 Loo,	v.	&	Mei	,	vd		 1998	 kerk	 6	 GM	 	 	 	 nee
406	 GR	 1	 Groningen	 Heinsiusstraat	2	 Goede	Herder		 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 Reitsma,	E.	 1997	 kerk	 6	 GM	 	 	 	
407	 GR	 1	 Groningen	 Homstraat	2	 Parklaankerk	 	 2	 1889	 	 	 	 	 	 	 Reitsma,	E.	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
408	 GR	 1	 Groningen	 Korreweg	198	 Sionskerk	 	 2a	 1934	 	 	 	 	 	 	 Mensink,	P.K.	&	J.G.	Mensink	 1999	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
409	 GR	 1	 Groningen	 Kraneweg	3	 Westerkerk	 	 2	 1906	 	 	 	 	 	 	 Kuipers,	Tj.	 1986	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
410	 GR	 1	 Groningen	 Landsteinerlaan	2	 Maria	ten	Hoorn	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Bekink,	C.	 1992	 kerk	 6	 GM	 	 	 	
411	 GR	 1	 Groningen	 Martinikerkhof	3	 Martinikerk	 	 1a	 1220	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 09-11-1971	 nee
412	 GR	 1	 Groningen	 Moesstraat	8	 Heilig	Hartkerk	 	 1a	 1913	 	 	 	 	 	 	 Stuyt,	J.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
413	 GR	 1	 Groningen	 Oosterweg	85	 Oosterkerk	 	 2a	 1929	 	 	 	 	 	 	 Hoekzema	&	zn	 1988	 woningen	(22)	 8	 geen	 	 	 	
414	 GR	 1	 Groningen	 Park	Selwerd	1	 Boerderijkerk		 	 2a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1991	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
415	 GR	 1	 Groningen	 Snelliusstraat	89-91	 Stadsparkkerk	 	 2	 1958	 	 	 	 	 	 	 Reitsma,	E.	 1988	 kerk	 6	 GM	 	 	 	
416	 GR	 1	 Groningen	 Stationsstraat	12	 Zuiderkerk	 	 2	 1901	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Kuipers,	Tj.		 1985	 woningen	(25)	 8	 RM	 C	 2	 13-04-1995	 ja
417	 GR	 1	 Groningen	 Zonnelaan	30		 De	Wingerd		 	 2a	 1972	 	 	 	 	 	 	 Bijlefeld,	Gron	.		 1998	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
418	 GLD	 5	 Haaften	 Dorpshuisstraat	2		 	 	 2c	 1970	 	 	 	 	 	 	 	 1991	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
419	 ZL	 5	 Haamstede	 Noordstraat	34		 	 	 2c	 1925	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
420	 NH	 1	 Haarlem	 Amsterdamstraat	57	 St.	Johannes	de	Doper	 	 1a	 1903	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	J.	&	Jan	Stuyt	 1973	 sloop,	toren	uit	1925	(J.Stuyt)	resteert	 12	 onbekend	 	 	 	
421	 NH	 1	 Haarlem	 Bernadottelaan	 t	Schalkererf	 Gemeenschapscentrum		 1a	 1971	 616	 566	 XL	 5	 	 	 Bom,	C.	van	der,	Ingwersen,	W.		 2007	 gesloten	 11	 onbekend
	 	 	 	 	 	 Meerwijk	 	 	 	
422	 NH	 1	 Haarlem	 Helmlaan	65	 H.	Apostel	Paulus	 	 1a	 1970	 	 	 	 	 	 	 Balen,	H.J.	van	 1996	 appartementen	 8	 onbekend	 	 	 	
423	 NH	 1	 Haarlem	 Kleverparkweg	15	 Allerheiligst	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1902	 1053	 837	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Bekkers,	P.J.H.		 1999	 woningen	(61	studentunits	en	kapper)	 8	 RM	 A	 0	 07-02-1980	 ja
424	 NH	 1	 Haarlem	 Laan	van	Angers	1	 Goede	Herder	 	 1a	 1971	 	 	 	 	 	 	 Lourijsen,	A.	 1994	 uitvaartcentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
425	 NH	 1	 Haarlem	 Paul	Krugerstraat	43	 H.H.	Elisabeth	en	Barbara	 Elba	 1a	 1906	 	 900	 L	 1	 	 Neostijlen	 Bruning,	A.M.		 2002	 woningen	(24)	 8	 onbekend	 	 	 	
426	 NH	 1	 Haarlem	 Raaks	18	 De	Hoeksteen	 	 2c	 1912	 	 	 	 	 	 	 Noppe,	J.J.	van	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
427	 NH	 1	 Haarlem	 Spaarne	95	 OLV	van	de	Rozenkrans	 Spaarnekerk	 1a	 1883	 	 1500	 XL	 2	 	 	 Margry,	E.J.		 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 en	H.	Dominicus	 	
428	 NH	 1	 Haarlem	 Tesselschadeweg	14	 H.H.	Petrus	en	Paulus	 	 1a	 1956	 	 1000	 XL	 5	 	 	 Nefkens,	H.		 1997	 sloop	+	woningen	 12	 onbekend	 	 	 	
429	 NH	 1	 Haarlem	 Verlserstraat	77	 Noorderkerk		 	 2a	 1923	 	 	 	 	 	 	 Steur,	van	der	en	Korringa,	H.	 2006	 Noorderkerk	Dental	Center	 4	 GM	 	 	 	
430	 GLD	 4	 Haarlo	 Borculoseweg	17		 Het	Lokaal		 	 2a	 1928	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
431	 FRL	 5	 Hallum	 It	Blikkelan	3		 	 	 2c	 	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
432	 FRL	 4	 Harlingen	 Simon	Stijlstraat	2		 	 	 2a	 1879	 	 	 	 	 	 	 Posthumus,	J.	en	I.		 1972	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
433	 UT	 3	 Harmelen	 Dorpsstraat	185		 	 	 2	 1895	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
434	 GLD	 4	 Hattem	 Spoorstraat	24	 Andreas	 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Nieman	en	Steeneken	 2006	 sportzaal	 5	 onbekend	 	 	 	
435	 ZH	 4	 Hazerswoude	 Rijndijk	106	 St.	Bernardus	 Scheepjeskerk	 1a	 1854	 	 	 	 	 	 	 Vogelpoel,	W.J.	van		 2004	 overname	stichting,	toekomst	nnb	 11	 geen	 	 	 	
436	 FRL	 3	 Heerenveen	 Gemeenteplein	 H.Geest	 	 1a	 1840	 	 	 	 	 	 	 Meer,	A.J.	van	der	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
437	 NH	 3	 Heerhugowaard	 Ruysdaelstraat	55	 Exoduskerk	 	 2	 1969	 	 	 	 	 	 	 Loerakker,	B.	 2009	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
438	 LB	 2	 Heerlen	 Burg.	Waszinkstraat		 	 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 Heijer,	C.	den		 1992	 studio	 3	 onbekend	 	 	 	
439	 LB	 2	 Heerlen	 Imstenraderweg		 	 	 1a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 asielzoekerscentrum	 4	 onbekend	 	 	 	
440	 LB	 2	 Heerlen	 Pius	X	straat	4		 Pius	X		 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Boosten,	Th		 1994	 gezondheidszorg	 4	 onbekend	 	 	 	
441	 LB	 2	 Heerlen	 Sittarderweg	141	 HH.	Martelaren	 Petruskerk	 1a	 1910	 	 	 	 	 	 	 Seelen,	Jos	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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442	 LB	 2	 Heerlen	 Stanleystraat	12	 H.	Paulus	 	 1a	 1969	 	 	 	 	 	 	 Swinkels	&	Salemans	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
443	 LB	 2	 Heerlen	 Stationsstraat	24a		 	 	 3	 1936	 	 	 	 	 	 	 Dassen,	H.		 1980	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
444	 NB	 4	 Heesch	 Herderstraat	3	 Emmaus		 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Weerkamp,	W.M.	 1997	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
445	 NB	 4	 Heeze	 Strabrecht	30	 H.	Joannes	Evangelist	 	 1a	 1971	 	 	 	 	 	 	 Rooyakkers	 1997	 huisartsenpraktijk	 4	 onbekend	 	 	 	
446	 NH	 3	 Heiloo	 Holleweg	 H.	Moeder	Gods	 	 1a	 1967	 900	 760	 	 5	 	 	 Koldewey,	H.M.	 2000	 bibliotheek	en	in	gebruik	PKN	S.O.W.	kerk	 1	 geen	 	 	 	
447	 NB	 2	 Helmond	 Abdijlaan	2		 OLV	v.	Binderen		 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Werten,	H.	van		 1984	 sloop	+	bedrijf	 12	 onbekend	 	 	 	
448	 NB	 2	 Helmond	 Bindersestraat	4	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1953	 	 	 	 	 	 	 Valk,	H.W.	van	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
449	 NB	 2	 Helmond	 Eisenhowerlaan	7		 De	Ark		 	 2e	 1960	 	 	 	 	 	 	 Sijmons	K.L.	Om		 1996	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
450	 NB	 2	 Helmond	 Engelseweg		 Anna		 	 1a	 1954	 	 	 	 	 	 	 Bijnen,	W.C.W.J.		 1996	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
451	 NB	 2	 Helmond	 Hornestraat	 Goddelijke	Voorzienigheid	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Magis,	J.		 1987	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
452	 NB	 2	 Helmond	 Kerkstraat	19	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1848	 	 	 	 	 	 	 Veggel,	A.	van		 1973	 gemeente-archief	(tijdelijk)	 7	 onbekend	 	 	 	
453	 NB	 2	 Helmond	 Kortenaerstraat	 Verrijzenis	 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Vries	 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
454	 NB	 2	 Helmond	 Margrietlaan	4a		 Bernadette		 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Magis,	J.		 1996	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
455	 NB	 2	 Helmond	 Wethouder	Ebbenlaan	131	 H.	Leonardus	van	Veghel	 	 1a	 1939	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(Traditioneel)	 Leur,	H.C.	van	de	 2007	 gezondheidscentrum	 4	 RM	 C	 2	 03-09-2002	
456	 NH	 5	 Hem	 Hemmerbuurt	66	 	 	 2a	 1855	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
457	 FRL	 2	 Hempens	 Skoalledyk	40		 Martinus		 	 2a	 1947	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
458	 ZH	 3	 Hendrik-Ido-Ambacbt	 Onderdijkse	Rijweg	262	 Elim		 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Jorissen,	H.C.	 2003	 detailhandel	+	wonen	 3	 GM	 	 	 21-06-1905	 nee
459	 OV	 2	 Hengelo	 Achillestraat	4	 H.	Willibrord	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
460	 OV	 2	 Hengelo	 Bornsestraat	196	 H.	Hartkerk	van	Jezus	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Sluymer,	Joh.H.	 2009	 school	(planfase)	 11	 geen	 	 	 	
461	 OV	 2	 Hengelo	 Breemarsweg	442	 H.	Pius	X	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 Koldewey,	B.J.	 1999	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
462	 OV	 2	 Hengelo	 Industriestraat	56	 H.	Ludgerus	 	 1a	 1911	 	 	 	 	 	 	 Rietbergen,	M.	 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
463	 OV	 2	 Hengelo	 Oelerweg	95		 Bethlehem		 	 2a	 1934	 	 	 	 	 	 	 Beudt,	A.K.		 2004	 architectenbureau	G+P	architecten	 3	 GM	 C	 	 	
464	 OV	 2	 Hengelo	 Wielewaalstraat	19	 De	Ark	 	 2a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Geels,	H.	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
465	 LB	 2	 Het	Ven	 Straelseweg	 H.	Michaël	 	 1a	 1966	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
466	 FRL	 5	 Hijlaard	 van	Aylvalaan	12		 	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 Nauta,	B.		 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
467	 ZH	 1	 Hillegersberg	 Linker	Rottekade	294	 Alexanderkerk		 	 2a	 1927	 	 	 	 	 	 	 Mulder.	P		 1999	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
468	 ZH	 1	 Hillegersberg	 Meidoornsingel	50	 Meidoornkerk		 	 2	 1940	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 rouwcentrum	 3	 geen	 	 	 	
469	 ZH	 3	 Hillegom	 Mgr.	Van	Leeuwenlaan	 St.	Jozefkerk	 	 1a	 1927	 	 	 	 3	 	 	 Jan	Stuyt	 2008	 discussie	over	bestemming	 11	 GM	 	 	 28-06-1905	 nee
470	 NH	 2	 Hilversum	 De	Kupstraat	1	 Verrijzenis	van	onze	 	 1a	 1962	 3724	 753	 XL	 5	 	 	 Koldewey,	H.M.	 2008	 sloop	+	appartementen	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 Heer	Jezus	Christus
471	 NH	 2	 Hilversum	 Frans	Halslaan	57a		 Koninkrijkzaal	 	 2d	 1932	 	 	 M	 5	 	 	 	 1970	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
472	 NH	 2	 Hilversum	 Frederik	v.	Eedenlaan	 Westerkerk		 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 Egberts,	D.	 1983	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
473	 NH	 2	 Hilversum	 Neuweg	148	 Zuiderkerk	 	 2	 1922	 1274	 468	 XL	 2	 	 	 Maaker,	A.	de		 2004	 supermarkt,	woningen	behoud	toren	 3	 beschermd	 	 	 	
474	 NH	 2	 Hilversum	 Pelikaanstr.	32	t/m	90	 St.	Jozefkerk	 	 1a	 1936	 	 	 	 3	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Andriessen,	N.		 1997	 woningen	(15	koop-	en	16	huurwoningen)	 8	 RM	 C	 0	 22-08-2002	 ja
475	 NH	 2	 Hilversum	 Tesselschadelaan	15-17	 Tesselschadekerk	 	 2a	 1927	 	 	 M	 	 	 	 Bakkers,	B.H.,	Bunders,	H.		 2005	 woning	 8	 GM	 	 	 	 nee
476	 NH	 2	 Hilversum	 Torenlaan	25	 Torenlaankerk	 	 2	 1896	 	 	 	 	 	 	 Kuiper,	D.		 2002	 Uitgeverij	Verloren	 3	 GM	 	 	 04-12-2001	 ja
477	 NH	 2	 Hilversum	 van	Riebeeckweg	43	 H.	Willibrord	 	 1a	 1963	 760	 546	 	 5	 	 	 Tholens,	K.P.,	Steenhardt,	L.J.G.M.	van,	Carré	 1996	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
478	 FRL	 5	 Hindeloopen	 Schoolstraat	8		 Kleine	Vermaning	 	 2	 1842	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 galerie	 7	 onbekend	 	 	 	
479	 ZL	 4	 Hoek	 Dr.	Leenhoutsstraat	45	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1953	 	 	 	 	 	 	 Wentink,	J.A.		 1998	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
480	 ZL	 4	 Hoek	 Oud	vlissingen	21	 Gereformeerde	Gemeente	 	 2	 1950	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 woning	 8	 geen	 	 	 	
481	 LB	 2	 Hoensbroek	 Oranjestraat	 OLV	Boodschap	 	 1a	 1923	 	 	 	 	 	 	 Ramakers,	N.	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
482	 GLD	 4	 Hoevelaken	 	 Paulus		 	 1a	 1925	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
483	 FRL	 5	 Hommerts	 Jeltewei	15	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 woning	 8	 geen	 	 	 	
484	 ZL	 5	 Hoofdplaat	 Dorpsstraat	3	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1783	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 Kaijser,	Coenraad		 2006	 woningen	(3)	(2	in	kerk,	1	in	consistorie)	 8	 RM	 C	 0	 05-03-1974	 ja
485	 UT	 2	 Hooglanderveen	 Veenweg	9		 Bethel	 	 2d	 1925	 	 	 	 	 	 	 	 1989	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
486	 ZH	 1	 Hoogvliet	 Posweg	99		 Jan	vd	Latijnse		 De	Bran	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Zanstra,	P.	Nicolai,	A.C.		 1993	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
487	 NH	 2	 Hoorn	 Eikstraat	1	 Eikstraatkerk		 	 2a	 1934	 	 	 	 	 	 	 Trappenburg	,	C.		 2003	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
488	 NH	 2	 Hoorn	 Grote	Noord	15	 H.H.	Cyriacus	en	Franciscus	 Koepelkerk	 1a	 1882	 	 	 	 1	 	 Neostijlen	 Bleys,	A.C.		 1993	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 RM	 K	 0	 18-10-1988	 ja
489	 NH	 2	 Hoorn	 Grote	Oost	60	 Oosterkerk	 	 2a	 1519	 400	 	 M	 3	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1995	 multifuntioneel	 9	 RM	 K	 0	 16-11-1965	 ja
490	 NH	 2	 Hoorn	 Kerkplein	33	 Grote	Kerk	 	 2a	 1882	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Muysken,	C.		 1985	 woningen	(32)	+	2	winkels	 8	 RM	 Z-G	 1	 16-11-1965	 ja
491	 NH	 2	 Hoorn	 Kleine	Noord	32	 Noorderkerk		 Vrouwenkerk	 2a	 1450	 1300	 	 XL	 1	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1984	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 RM	 K	 0	 16-11-1965	 ja
492	 GR	 5	 Hornhuizen	 Breweelsterweg	1	 	 	 2a	 1850	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 dorpshuis	+	trouwlocatie	 5	 RM	 K	 0	 01-06-1973	 ja
493	 NH	 1	 Houtrakpolder	 Ruigoord	9	 H.	Gertrudis	 	 1a	 1920	 	 	 M	 2	 	 	 	 1972	 sloop	+	industrie	Amsterdam	 12	 geen	 	 	 	
494	 GR	 5	 Houwerzijl	 Hoofdstraat	1	b	 	 	 2a	 1954	 	 	 	 	 	 	 Kuiler	en	Drewes	 1987	 opslag	 10	 onbekend	 	 	 	
495	 GR	 5	 Houwerzijl	 Hoofdstraat	17	 	 	 2a	 1862	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 museum	“de	theefabriek”	 7	 onbekend	 	 	 	
496	 NH	 2	 Huisduinen	 Badhuisstraat	26		 	 	 2a	 1896	 	 	 	 	 	 	 Hunter,	Jacob		 1993	 cultureel	centrum	 7	 geen	 	 	 	
497	 NH	 2	 Huizen	 De	Ruyterstraat	7		 t	Visnet		 	 2a	 1953	 	 	 	 	 	 	 	 1989	 verenigingsgebouw	 5	 geen	 	 	 	
498	 FRL	 4	 Idskenhuizen	 Bramerstraat	70		 	 	 2a	 1935	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 zeilschool	 5	 onbekend	 	 	 	
499	 NH	 2	 IJmuiden	 Dolfijnstraat	1	 St.	Petrus	 	 1a	 1958	 	 	 	 	 	 	 Lelieveldt,	J.A.	 2000	 deelsloop	+	woningbouw,	kerk	in	transept	 12	 geen	 	 	 	
500	 NH	 2	 IJmuiden	 Eemstraat	30		 Hersteld	Apostolische	gemeente	 	 2e	 1953	 	 	 	 	 	 Hupkes,	H.W.	en	Asperen,	W.C.	van	 2004	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
501	 NH	 2	 IJmuiden	 Velserduinweg	52	 Goede	Herder	 	 2a	 1935	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 appartementen	 8	 geen	 	 	 	
502	 NH	 2	 IJmuiden	 Willemsbeekweg	 H.	Gregorius	van	Utrecht	 	 1b	 1956	 	 1000	 XL	 2	 	 	 Lelieveldt,	J.A.		 2003	 deelsloop	tbv	woningen,	dwarsschip	kerk	 12	 geen	 	 	 	
503	 ZH	 1	 IJsselmonde	 Groene	Tuin	21	 H.	Kruisverheffing	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Groot,	J.	de	 1998	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
504	 UT	 2	 IJsselstein	 Lovinckplein	8		 Oda		 	 1a	 1947	 	 	 	 	 	 	 Lerou	,	P.W.en		 1992	 deelsloop	 12	 onbekend	 	 	 	
505	 FRL	 5	 It	Heidenskip	(Fr.)	 Heidenskipsterdijk	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1915	 	 	 	 	 	 	 Draaisma	 1986	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
506	 FRL	 5	 Jirnsum	 Rijksweg	138	 	 	 2e	 	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 expositieruimte	 7	 geen	 	 	 	
507	 FRL	 5	 Jislum	 Hikkaarderdijk	16		 Catharina	 	 2a	 1886	 	 	 	 	 	 	 	 1983	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
508	 NH	 3	 Jisp	 Dorpsstraat	46	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1822	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Latenstein,	A.		 2006	 culturele	bestemming	 7	 RM	 K	 0	 18-05-1967	 ja
509	 NH	 2	 Julianadorp	 Tuinbouwstraat		 Pniel	 	 2	 1949	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
510	 OV	 3	 Kampen	 Beijerinckstraat	 Flevokerk	 	 1a	 1968	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
511	 ZL	 5	 Kamperland	 Veerweg	76	 	 	 2a	 1901	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
512	 LB	 3	 Kerkrade	 Onze	Lieve	Vrouwestraat	132	 H.H.	Jozef	en	Norbertus	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Fanchamps,	J.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
513	 LB	 3	 Kerkrade	 St.	Pietersstraat	 St.	Petrus	 	 1a	 1910	 	 	 	 	 	 	 Seelen,	J.	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
514	 GR	 3	 Kiel	en	Windeweer	 Pieter	Venemakade	93	 	 	 2a	 1755	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 erfgoedlogement	 5	 RM	 A	 0	 10-04-1973	 ja
515	 NB	 4	 Kievitswaard	 Bandijk		 Bieschboskerk		 	 2a	 1950	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
516	 GLD	 4	 Kootwijkerbroek	 Kosterijweg	27		 	 	 2b	 1954	 	 	 	 	 	 	 	 1974	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
517	 ZH	 4	 Koudekerk	a/d	Rijn	 Rijndijk	231	 H.	Michaël	 Zwaantjeskerk	 1a	 1869	 	 	 	 	 	 	 Asseler,	Th.	 1985	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
518	 GLD	 5	 Kranenburg	 Ruurloseweg	101		 Anthonius	v.	Padua	 	 1a	 1867	 	 	 XL	 1	 	 	 Cuypers,	P.J.H.		 1998	 museum,	heilige	beelden	museum	 7	 onbekend	 	 	 	
519	 ZH	 2	 Krimpen	aan	den	IJssel	 Koningin	Wilhelminaplein	1	 	 	 2	 1955	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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520	 ZL	 5	 Kruiningen	 Clereqswegje	12		 	 	 2	 1955	 	 	 	 	 	 	 Rothuizen	&	Hooft,		 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
521	 NB	 4	 Kruisland	 Markt		 	 	 2a	 1947	 	 	 	 	 	 	 Wilde,	J.	de		 2003	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
522	 FRL	 5	 Kubaard	 Petronella	 	 	 2	 1890	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
523	 NH	 5	 Lambertschaag	 Noordeinde	28	 H.	Lambertus	 Het	Groene	Kerkje	 2a	 1490	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1982	 voorstellingen,	trouwen,	concerten	 9	 RM	 K	 0	 21-06-1972	 ja
524	 NH	 4	 Laren	 Kostverloren	1	 Goede	Herder	 	 1a	 1956	 	 802	 L	 1	 	 	 Granpré	Molière,	M.J.		 1987	 sloop	+	nieuwbouw	woningen	 12	 geen	 	 	 	
525	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Archipelweg	222		 Fransiscus		 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Wissen,	H.J.	van		 2004	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
526	 FRL	 2	 Leeuwarden	 De	Hooidollen	17		 Regenboog		 	 2a	 1972	 	 	 	 	 	 	 Alberts	,	A.e.		 1986	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
527	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Doelestraa	t	2-l		 It	Aljernint		 	 2c	 1964	 	 	 	 	 	 	 Groot,	W.C.	de		 1998	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
528	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Esdoomstraat	36		 	 	 2d	 1987	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
529	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Grote	Kerkstraat		 Elisabeth		 	 1a	 1881	 	 	 	 	 	 	 Riele,	W.	te		 1977	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
530	 FRL	 2	 Leeuwarden	 J.	van	Scorelstraat		 Parkkerk		 	 2	 1955	 	 	 	 	 	 	 Riddersrna,	S.		 1996	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
531	 FRL	 2	 Leeuwarden	 M.H.Trompstr.!Noor		 	 	 2d	 1936	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
532	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Schrans	90		 Schranskerk		 	 2	 1910	 	 	 	 	 	 	 Veen.	Y	van	der.		 2000	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
533	 FRL	 2	 Leeuwarden	 Wijbrand	de	Geeststraat	 Bethel		 	 2c	 1911	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
534	 ZH	 1	 Leiden	 Haagweg	13a	 Leonardus	a	Portu	Mauritio	 	 1a	 1925	 320	 324	 M	 5	 	 	 Laan,	J.A.	v.d.	&	Laan,	L.	v.d.		 2005	 verkoop	gemeente/cultureel	centrum	 7	 geen	 	 	 	
535	 ZH	 1	 Leiden	 Haarlemmerstraat	262	 OLV	Hemelvaart	 Mon	Père	 1a	 1839	 	 	 	 	 	 	 Molkenboer,	Th.		 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
536	 ZH	 1	 Leiden	 Pieterskerkhof	1A	 Pieterskerk	 	 2a	 1390	 	 	 XL	 3	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1981	 multifunctioneel	centrum	 9	 RM	 K	 0	 02-05-1968	 ja
537	 ZH	 1	 Leiden	 Surinamestraat	60		 	 	 2d	 1960	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
538	 ZH	 2	 Leiderdorp	 Hoofdstraat	73		 	 	 2	 1891	 	 600	 	 5	 	 	 Meijer,	J.W.	en	G.W.	 1996	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
539	 ZH	 1	 Leidschendam	 Damlaan	44		 	 	 2	 1906	 	 	 	 1	 	 Neostijlen	 Klumper,	G.J.	 1996	 theater	 5	 GM	 S-E	 	 27-06-1905	 ja
540	 ZH	 1	 Leidschendam	 Prinsenhof	8	 Paus	Joh.	XXIII	 	 1a	 1972	 610	 	 	 5	 	 	 Vliet,	Van		 2007	 verkoop	Koreaanse	gemeenschap	 6	 geen	 	 	 	
541	 FRL	 4	 Lemmer	 Lijnbaan	62		 	 	 2d	 1963	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
542	 GLD	 4	 Lichtenvoorde	 Tongerlosestraat	7b	 Ludgerkerk	 	 1a	 1969	 	 	 M	 4	 	 	 Schouten,	Gerard		 2003	 woningen	(16)	aan	binnenplaats	gebouwd	 8	 geen	 	 	 	
543	 NH	 3	 Lijnden	 Schipholweg	643	 Franciscus	van	Sales	 	 1a	 1860	 319	 	 M	 5	 	 	 Molkenboer,	Th.		 2007	 creatief	bedrijvencentrum,	kantoren	 3	 onbekend	 	 	 	 nee
544	 ZH	 3	 Lisse	 Nassaustraat	45	 Onbevlekt	Hart	van	Maria	 	 1a	 1951	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Paardekooper	 2008	 gezondheidscentrum	 4	 geen	 	 	 	
545	 FL	 4	 Luttelgeest	 Lange	brink	2	 	 	 2	 1953	 210	 	 S	 	 	 	 	 1999	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
546	 FL	 4	 Luttelgeest	 Sportstraat	2	 	 	 2	 1954	 	 	 	 	 	 	 Zee,	J.H.	vd	 1994	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
547	 UT	 3	 Maarssen	 Kerkweg	14/Gaslaan		 	 	 2	 1892	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 rouwcentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
548	 UT	 3	 Maartensdijk	 Dorpsweg	198		 	 	 2c	 	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
549	 UT	 3	 Maartensdijk	 Linneauslaan	6	 H.	Paulus	 	 1a	 1936	 	 	 	 	 	 	 Stuyt,	G.C.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
550	 LB	 2	 Maastricht	 Dominicanenplein	5	 Dominicanenkerk	 	 1a	 1294	 	 	 	 1	 	 	 	 2006	 boekhandel	 3	 onbekend	 	 	 	
551	 LB	 2	 Maastricht	 Kesselskade	 Augustijnenkerk	 	 1a	 	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 poppodium	 5	 onbekend	 	 	 	
552	 LB	 2	 Maastricht	 Malpertuisplein		 OLV	v.	Goede	Raad	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Huysmans	,	J.A.H.		 2002	 repetitiefaciliteiten	Opera	Zuid	 7	 onbekend	 	 	 	
553	 LB	 2	 Maastricht	 Old	Hickoryplein	100	 H.	Familie		 		 1a	 1959	 	 	 	 	 	 	 Boosten,	Th.	 1999	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
554	 LB	 2	 Maastricht	 Sint	Christoffelplein	Caberg	 H.	christoffel	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Salemans,	B.	 1999	 sloop	m.u.v.	toren	 12	 geen	 	 	 	
555	 LB	 2	 Maastricht	 Sint	Pieterstraat	 Minderbroederskerk	 	 5	 1300	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 bibliotheek	/	studiezaal	 7	 onbekend	 	 	 	
556	 ZH	 4	 Made	 Zuideindsestraat	3	 Blasiuskerk	 	 1a	 1929	 	 	 	 	 	 	 Oomen	 2008	 woningen	(11)	 8	 GM	 S-E	 0	 21-06-1905	 ja
557	 FL	 4	 Marknesse	 Noordeinde	3	 	 	 2	 1960	 	 	 	 	 	 	 Verlaan,	T.G.	 2005	 sloop	+	nieuwbouw	woningen	 12	 onbekend	 	 	 	
558	 FRL	 5	 Marrum	 Lage	Hereweg	62		 	 	 2	 1923	 	 	 	 	 	 	 Nauta,	A.		 2000	 sloop	+	woningen	 12	 onbekend	 	 	 	
559	 NH	 5	 Medemblik	 Westerhaven	18	 	 	 2a	 1697	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 2005	 woning	 8	 RM	 A	 0	 23-11-1965	 ja
560	 FRL	 3	 Mildam	 Schoterlandseweg	89	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 onbekend	 11	 onbekend	 	 	 	
561	 FRL	 5	 Minnertsga	 Tilledyk	16		 	 	 2	 1904	 	 	 	 	 	 	 Knevel,	E.,	Ermelo		 2001	 wonen	+	werken	 8	 onbekend	 	 	 	
562	 ZH	 3	 Monster		 Kampschoerstraat	25	 De	Hoeksteen	 	 2	 1935	 	 	 	 	 	 	 Plooy,	B.W.		 2006	 zalencentrum	 5	 beschermd	 	 	 	
563	 NH	 5	 Muiden	 Singelstraat	28	 Singelkerk	 	 2	 1927	 153	 	 S	 	 	 	 Doornberg	Czn,	N.	,	Bussum	 2003	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
564	 FRL	 4	 Munnekeburen	 Grindweg	43	 	 	 2a	 1806	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
565	 NH	 3	 Naarden	 B.	van	Rooijenstraat	 H.	Vitus	buiten	de	Veste	 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Steenhardt	Carre,	L.	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
566	 NH	 3	 Naarden	 Marktstraat	13	 Grote	of	st.	Vitus	 	 2a	 1440	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1993	 multifunctioneel	gebruik	 9	 RM	 K	 0	 23-12-1969	
567	 NH	 3	 Naarden	 Thorbeckelaan	74	 Apostolische	kerk	 	 2e	 1974	 	 	 	 	 	 	 Van	Asperen	en	Hallema	 2006	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
568	 FL	 4	 Nagele		 Ring	23	 Isodorus	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Taen	en	Nix	 1997	 poldermuseum	 7	 onbekend	 	 	 	
569	 GLD	 4	 Neede	 Borculoseweg	9		 	 	 2c	 1880	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 sloop	+	winkel	 12	 onbekend	 	 	 	
570	 FRL	 5	 Nes		 Strandweg	32		 De	Rots		 	 2	 1963	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
571	 ZL	 5	 Nieuwdorp		 Ring	2		 	 	 2	 1841	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 woningen	(5)	 8	 onbekend	 	 	 	
572	 GR	 4	 Nieuwe	Pekela	 J.	R.	Stuutstraat	F9	 H.	Bonifacius	 	 1a	 1898	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	J.	van	 1988	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
573	 UT	 2	 Nieuwegein	 Dorpsstraat	18		 Noorderkerk	 	 2	 1898	 	 	 	 	 	 	 Barneveld.	R.		 2004	 woning	+	kantoorruimte	 8	 GM	 	 	 17-04-2007	 ja
574	 ZH	 5	 Nieuwendijk	 Koning	Haakonstraat?	 	 	 2a	 1955	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
575	 ZH	 3	 Nieuwerkerk	a/d	IJssel	 Kerklaan	46	 	 	 2	 1912	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 woning	+	kantoor	 8	 geen	 	 	 	
576	 ZH	 3	 Nieuwerkerk	a/d	IJssel	 s-Gravenweg	91	 St	Joseph	 	 1a	 1895	 	 	 	 	 	 	 Gils,	J.	van	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
577	 OV	 5	 Nieuwleusen	 Westeinde	36		 Scholtenkerk		 Schuttenkerk		 2c	 1903	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
578	 ZL	 5	 Nieuwvliet	 Sint	Bavodijk	10		 	 	 2d	 1934	 	 	 	 	 	 	 Grootte.	I.J.	De		 2004	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
579	 FRL	 5	 Nijemirdum	 Lyklamawei	5		 	 	 2	 1850	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 woning	 8	 onbekend	 	 	 	
580	 GLD	 4	 Nijkerk	 Bernhardstraat	46		 	 	 2c	 1961	 	 	 	 	 	 	 Seek,	R.	van		 1992	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
581	 GLD	 4	 Nijkerk	 Brink		 Fraanjekerk		 	 2b	 1924	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
582	 GLD	 2	 Nijmegen	 Berg	en	Dalseweg		 Mater	Dei		 	 1a	 1929	 	 	 	 	 	 	 Franssen	.	J.	en	F.		 1986	 studentenwoningen	 8	 onbekend	 	 	 	
583	 GLD	 2	 Nijmegen	 Danielsweg	42	 OLV	ten	Hemelopneming	 Danielskerk	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Bruijn,	L..A..J.	de		 2006	 kinderdagverblijf	+	woningen	(12)	 4	 GM	 A	 0	 15-12-1999	 ja
584	 GLD	 2	 Nijmegen	 Doddendaal	22	 OLV	van	de	Berg	Carmel	 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Pouderoyen,	B.	 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
585	 GLD	 2	 Nijmegen	 Graafseweg	178	 H.	Thomas	a	Villanova	 	 1a	 1930	 	 	 	 	 	 	 Moorsel,	C.M.	van	 1975	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
586	 GLD	 2	 Nijmegen	 Krayenhofflaan	275	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1899	 	 	 	 	 	 	 Joling,	A.J.	 1977	 sloop	na	brand	 12	 geen	 	 	 	
587	 GLD	 2	 Nijmegen	 Marconistraat	52	 Verrijzenis	van	Christus	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Dijkema,	W.P.V.	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
588	 GLD	 2	 Nijmegen	 Slotemaker	de	Bruineweg	270	H.H	van	Jezus	en		 Goffertkerk	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.		 1990	 bibliotheek	 7	 onbekend	 	 	 	
589	 GLD	 2	 Nijmegen	 St.	Jacobslaan	425	 H.	Franciscus	van	Assisie	 	 1a	 1948	 	 	 	 	 	 	 Kropholler,	A.J.,	van	Oerle	 1997	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
590	 GLD	 2	 Nijmegen	 Thijmstraat	2	 OLV	van	Fatima	 	 1a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Veen,	G.J.	van	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
591	 GLD	 2	 Nijmegen	 Van	Hogendorpstraat	60	 H.	Antonius	Abt	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Schijvens,	J.c.A.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
592	 GLD	 2	 Nijmegen	 Waldeck		 	 	 2e	 1952	 	 	 	 	 	 	 Oswald,	F.M	.		 1991	 sportcentrum	 5	 onbekend	 	 	 	
593	 GLD	 2	 Nijmegen	 Waterstraat	148	 H.	Theresia	 	 1a	 1928	 	 	 	 	 	 	 Bellot,	Dom	P.	 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
594	 OV	 4	 Nijverdal	 Nijkerkendijk	20		 Rehoboth	 	 2	 1952	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
595	 NB	 4	 Nistelrode	 Laar	47	 H.	Lambertus	 	 1a	 1921	 	 	 	 	 	 	 Aalst,	W.	van	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
596	 NH	 4	 Noord	Scharwoude	 Kerklaan	8		 Ontmoeting		 	 2a	 1935	 	 	 	 	 	 	 Kakes,	J.		 1999	 galerie	 7	 geen	 	 	 	
597	 NB	 4	 Nuenen	 Kerkstraat	7		 De	Yank		 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
598	 NB	 4	 Nuenen	 Papenvoort	2		 	 	 2a	 1824	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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599	 LB	 3	 Nulland	 Maria	Gorettistraat	 Maria	Goretti	 	 1a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Fanchamps,	J.J.		 2007	 niet	bekend	 11	 onbekend	 	 	 	
600	 LB	 3	 Obbicht	 Ecrecissestraat	18	 H.	Willibrordus	 	 1a	 1902	 	 	 	 	 	 	 Hollman,	J.	 1985	 sloop	m.u.v.	toren	 12	 geen	 	 	 	
601	 NH	 5	 Obdam	 Dorpsstraat	38		 	 	 2a	 1882	 125	 100	 S	 5	 	 	 	 1982	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 geen	 	 	 	
602	 GR	 5	 Obergum	 Schoolstraat	24	 N.A.	de	Vriesgebouw	 synagoge	 3	 1879	 	 	 	 	 	 	 	 2009	 kantoor	Kinderboekenmuseum	 3	 GM	 C	 	 29-06-1905	 ja
603	 NB	 5	 Oijen	 Oijense	Bovendijk	3	 H.	Servatius	 	 1a	 1836	 	 	 	 	 	 	 Gaal,	A.	van	 1970	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
604	 FRL	 5	 Oldeboorn	 Weaze	25	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1886	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 woning	 8	 RM	 A	 0	 	
605	 FRL	 4	 Oldetrijne	 Kerkhofslaan	4		 	 	 4	 1869	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
606	 ZL	 5	 Oostburg	 Oude	Stad	37		 	 	 2b	 1933	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
607	 FRL	 4	 Oosterbierum	 Terp	10		 	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
608	 FRL	 5	 Oosterend	 Wijnserdijk	35		 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1902	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
609	 NB	 3	 Oosterhout	 Markant	68	 H.	Huisgezin	van	Nazareth	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Laan,	v.d.		e.a.		 2007	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
610	 NB	 3	 Oosterhout	 Vondellaan	41	 Verrijzenis	 	 1a	 1966	 	 	 	 	 	 	 Vercruysse,	A.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
611	 NH	 5	 Oosterleek	 Oosterleek	9	 	 	 2a	 1695	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1997	 zalenverhuur	en	trouwen	 9	 RM	 K	 0	 26-03-1974	 ja
612	 FRL	 4	 Oosterzee	 Buren	24		 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 gezondheidszorg	 4	 onbekend	 	 	 	
613	 NH	 5	 Oosthuizen	 Raadhuisstraat	61	 De	Grote	Kerk	 	 2a	 1511	 	 150	 M	 3	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1982	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 RM	 K	 0	 14-05-1968	 ja
614	 ZL	 5	 Oostkapelle	 Brouwerijstraat	3		 	 	 2	 1922	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
615	 NH	 3	 Oost-Knollendam	 	 	 	 2a	 1862	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
616	 GR	 4	 Opwierde	 Opwierderweg	122	 	 	 2a	 1250	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 expositieruimte	+	verhuur	muziekvereniging	 7	 RM	 A	 0	 07-05-1968	 ja
617	 NB	 3	 Oss	 Berghemseweg	4	 H.	Gerardus	Majella	 	 1a	 1958	 	 	 	 	 	 	 Reus,	J.A.	de	 1997	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
618	 NB	 3	 Oss	 Lijsterlaan	6	 H.	Joannes	Bosco	 	 1a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Reus,	J.A.	de	 1998	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
619	 NB	 3	 Oss	 Van	Maanenstraat	 Het	Trefpunt	 	 1a	 1971	 	 	 	 	 	 	 Vercruysse,	A.	 1988	 wijkcentrum	 5	 onbekend	 	 	 	
620	 ZL	 5	 Ossenisse	 Dorpsstraat	12		 Willibrordus	 	 1a	 1915	 	 	 	 	 	 	 Riele,	W.	te		 1998	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
621	 UT	 3	 Oud	Zuilen	 Dorpsstraat	10		 	 	 2a	 1654	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
622	 FRL	 5	 Oud-Appelscha	 Westeres	50		 Trefkerk		 	 2a	 1903	 	 	 	 	 	 	 Kramer,	J.P.		 2000	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
623	 ZL	 5	 Ouddorp	 Weststraat	5		 	 	 2e	 1720	 	 	 	 5	 	 	 	 1992	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
624	 FRL	 5	 Oude	Bildtzijl	 Ds.	Schuilingstraat	6		 Julianakerk		 	 2e	 1806	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
625	 ZH	 4	 Oude	Wetering	 Kerkstraat	50	 Geref.	kerk	Oude	Wetering	 	 2a	 1909	 	 	 	 	 	 	 	 2009	 onbekend	 11	 GM	 	 	 	 ja
626	 ZH	 4	 Oude	Wetering	 Plantage	 H.	Jacobus	 	 1a	 1893	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
627	 FRL	 5	 Oudega	 Breksdijk	47		 	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
628	 NB	 4	 Oudenbosch	 Markt	61		 St.	Anna		 	 1a	 1837	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	J.	van		 1994	 gemeentehuis	 3	 onbekend	 	 	 	
629	 ZH	 4	 Ouderkerk	a/d	IJssel	 IJsseldijk	Noord	22	 Kerkje	 	 2	 1910	 250	 	 S	 1	 	 	 Kruithof,	A	K.,		 1975	 Woning	+	kantoor	 8	 geen	 	 	 	
630	 GR	 5	 Oudeschans	 Voorstraat	33	 Ned.	Herv.	Kerk	 	 2a	 1626	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 multifunctioneel	+	woning	 9	 onbekend	 	 	 11-06-1905	 nee
631	 UT	 4	 Oudewater	 Rodezand	26		 	 	 2b	 1869	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
632	 UT	 4	 Oudewater	 Rootstraat	261	 	 	 2	 1925	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
633	 NH	 2	 Oudorp	 t	Wuiver	1	a		 Waakt	en	Bidt		 	 2b	 1974	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 deelsloop	 12	 onbekend	 	 	 	
634	 UT	 1	 Overvecht	 Winterbloeidreef	 Emmauskerk	(H.	Cleophas)	 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Kraayvanger	architecten	 1985	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
635	 FRL	 4	 Peperga	 Pepergaweg	12		 St.	Nicolaas		 	 2a	 1537	 120	 	 S	 1	 	 	 	 2000	 maatschappelijke/sociale	bestemming	 5	 RM	 A-K	 0	 13-02-1967	 ja
636	 ZH	 1	 Pernis	 Overhemdstraat	71	 Emmanuel	 	 1a	 1963	 	 	 L	 4	 	 	 Blaauwhof,	P.C.J.		 2006	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
637	 ZH	 1	 Pernis	 Pastoriedijk	161		 	 	 2c	 1965	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 woningen	 8	 geen	 	 	 	
638	 FRL	 4	 Pietersbierum	(Fr.)	 Tsjerkehofspaed	I		 Petruskerk		 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 Romein,	Th	.		 1997	 sloop	+	woning	 12	 onbekend	 	 	 	
639	 FRL	 5	 Poppingawier	 Binnenbuorren	12		 	 	 2a	 1860	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 aula	 7	 onbekend	 	 	 	
640	 NH	 2	 Purmerend	 Kaasmarkt	15	 koepelkerk	 	 2a	 1851	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Scholten,	W.A.		 1989	 kerk	 6	 RM	 K	 0	 31-08-1976	 ja
641	 NH	 2	 Purmerend	 Kanaalstraat	10	 Doopsgezinde	vermaning	 	 2e	 1862	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Dortland,	J.P.	 2008	 leegstand	 11	 GM	 C	 	 21-06-1905	 ja
642	 NH	 2	 Purmerend	 Kerkstraat	6	 Nicolaas	en	Catherina	 	 1a	 1954	 	 1000	 XL	 	 	 	 Brugmans,	J.J.		 1998	 theater	Purmaryn	 5	 geen	 	 	 	
643	 OV	 4	 Raalte	 Oude	Molenweg	5	 De	Veste	 	 2a	 1972	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
644	 NB	 4	 Raamsdonk	 Kerklaan	4	 Lambertuskerk	 	 2a	 1150	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2004	 multifunctioneel	 9	 RM	 A	 0	 21-05-1905	 ja
645	 FRL	 5	 Raard	 De	Buorren	8		 St.	Johannes	de		 	 2a	 1250	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
646	 NH	 1	 Ransdorp	 Dorpsweg	55	 	 	 2a	 1936	 	 	 	 	 	 	 Hogendorp,	J.C.	 2007	 multifunctioneel	 9	 GM	 	 	 	 nee
647	 ZH	 4	 Reeuwijk	 ‘s	Gravenbroekseweg	6	 	 	 2	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 school	 7	 onbekend	 	 	 	
648	 ZH	 4	 Reeuwijk	 Zoutmansweg	8		 Onbevl.	H.	van		 	 1a	 1945	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
649	 FRL	 5	 Reitsum	 Flieterpsterdijk	23		 	 	 2	 1896	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
650	 ZL	 5	 Renesse	 Hoogenboomlaan	1	 De	Ark	 toeristenkerk	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Sturm,	C.	 2002	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
651	 ZL	 5	 Retranchement	 Noordstraat	10		 	 	 2d	 1960	 	 	 	 	 	 	 Bruijne,	PJ.	de		 2002	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
652	 GLD	 3	 Rheden	 Arnhemsestraatweg		 	 	 2	 1928	 	 	 	 	 	 	 Tiernans,	H.J.		 1993	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
653	 ZH	 2	 Ridderkerk	 Lagendijk	281		 Bethel		 	 2b	 1913	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
654	 NB	 4	 Rijen	 Nassaulaan		 Maria	Boodschap		 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Koldewey,	H.M.	 1982	 bibliotheek	 7	 onbekend	 	 	 	
655	 OV	 4	 Rijssen	 Elsenerstraat	47	 synagoge	 	 3	 1885	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 deelsloop	+	winkel	 12	 GM	 C	 	 03-11-1997	 ja
656	 ZH	 1	 Rijswijk	 Huis	te	Landelaan	414	 H.	Benedictus	 	 1a	 1959	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Jong,	de	J.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
657	 NB	 5	 Rijswijk	 Maasdijk	II		 	 	 2	 1931	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
658	 ZH	 4	 Rockanje	 Vleerdamsedijk	24		 Gereformeerde	Kerk	 	 2	 1914	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 opslagruimte	 10	 geen	 	 	 	
659	 LB	 3	 Roermond	 Florasingel	61	 De	goede	Herder	 	 1a	 1982	 	 	 	 	 	 	 Coppen,	J.	 1994	 buurtcentrum	 7	 onbekend	 	 	 	
660	 LB	 3	 Roermond	 O.L.	Vrouweplein	29	 OLV	Altijddurende	bijstand	 	 1a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Kayser,	Jules	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
661	 LB	 3	 Roermond	 Sint	Jacob	72		 Jacobus		 	 1a	 1940	 	 	 	 	 	 	 Franssen,	J.		 1998	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
662	 NB	 3	 Roosendaal	 Dr.	Schaepmanlaan	90	 OLV	van	Fatima	 	 1a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Hurks,	J.	 2004	 nog	niet	bekend	 11	 GM	 	 	 	
663	 NB	 3	 Roosendaal	 Sint	Lucasplein	2		 H.Kruis		 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Taen	en	Nix,	Th		 2003	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
664	 NB	 3	 Roosendaal	 Wouwseweg	1	 	 	 1a	 1916	 	 	 	 	 	 	 Groenendael,	N.J.H.	van	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
665	 NB	 2	 Rosmalen	 Kamperfoelistraat	 St.	Lambertus	 	 1a	 1971	 	 	 	 	 	 	 Verstappen,	N.V.	 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
666	 ZH	 1	 Rotterdam	 Beukelsdijk	179	 H.	Willibrord	 	 1a	 1927	 	 	 	 	 	 	 Buskens,	P.G.	 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
667	 ZH	 1	 Rotterdam	 Boezemsingel	 Koninginnekerk		 	 1a	 1904	 	 	 	 	 	 	 Hooykaas,	B.		jr.	en	Brinkman,	M.		 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
668	 ZH	 1	 Rotterdam	 Crooswijkseweg	30	 H.	Barbara	 	 1a	 1922	 	 	 	 	 	 	 Margry,	Jos		 1979	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
669	 ZH	 1	 Rotterdam	 Delfshaven	 Nieuwe	Kerk	 	 5	 1903	 	 	 	 	 	 	 Hooykaas,	B.		jr.	en	Brinkman,	M.		 1975	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
670	 ZH	 1	 Rotterdam	 Duysstraat	26	 Gereformeerde	kerk			 	 2	 1885	 	 	 	 	 	 	 	 1985	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
671	 ZH	 1	 Rotterdam	 Goudse	Rijweg	419-599	 Allerheiligste	Verlosserkerk	 	 2a	 1884	 	 	 	 	 	 	 Kayser,	J.		 1985	 woningen	(170)	voor	studenten	 8	 geen	 	 	 	
672	 ZH	 1	 Rotterdam	 Grotekerkplein	1	 Grote	Kerk	 St.	Laurenskerk	 2a	 1449	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1989	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 11-09-1973	 nee
673	 ZH	 1	 Rotterdam	 Hofdijk	25	 H.	Antonius	en	Rosalia	 Bosjeskerk	 1a	 1954	 680	 940	 L	 1	 	 	 Hendriks,	J.	P.	L.,	Sluys,	W.	v.	d.		 1991	 sloop	+	woningen	 12	 geen	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 en	Bosch,	L.	A.	van	den		te	Rotterdam	
674	 ZH	 1	 Rotterdam	 Jacob	Catsstraat	 Noorderkerk	 	 5	 1891	 	 	 XL	 5	 	 	 	 1974	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
675	 ZH	 1	 Rotterdam	 Jan	Kruiffstraat	 H.	Antonius	Abt	 	 1a	 	 	 	 	 	 	 	 Kropholler,	A.J.		 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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676	 ZH	 1	 Rotterdam	 Korfmakerstraat	131		 migrantenparochie	Giorgina		 	 2e	 1959	 	 	 	 	 	 	 Hartman,	M.E.		 1990	 kerk	 6	 geen	
	 	 	 	 	 (Kaapverdianen)	 	 	 	
677	 ZH	 1	 Rotterdam	 Mathenesserdijk	115	 H.	Nicolaas	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Nefkens,	H.	 1995	 sloop	+woningen	+	winkelcentrum	 12	 geen	 	 	 	
678	 ZH	 1	 Rotterdam	 Ogierssingel	85	 De	Goede	Herder	 	 1a	 1966	 	 	 	 	 	 	 Magis,	J.,	W.A.S.	Witlox	 1982	 Pinkstergemeente	 6	 onbekend	 	 	 	
679	 ZH	 1	 Rotterdam	 Oranjeboomstraat	 Wilhelminakerk	 	 5	 1898	 	 	 	 	 	 	 Hooykaas,	B.		jr.	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
680	 ZH	 1	 Rotterdam	 Paul	Krugerstraat	 H.	Franciscus	van	Assisi	 	 1a	 1912	 	 	 	 	 	 	 Margry,	Jos.	 1975	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
681	 ZH	 1	 Rotterdam	 Pinasplein	2	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Hendriks,	J.	 1992	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
682	 ZH	 1	 Rotterdam	 Provenierssingel	51	 O.L	Vrouw	Koningin		 rozenkrans?	 1a	 1898	 	 	 XL	 1	 	 	 Margry	en	Snickers,	E.J.		 1976	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
683	 ZH	 1	 Rotterdam	 Putseplein	 Putsepleinkerk	 	 2a	 1900	 	 	 	 	 	 	 Coepijn,	W.C.		 1980	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
684	 ZH	 1	 Rotterdam	 Slinge	76	 OLVR	Onbevlekt	Ontvangen	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Nefkens,	H.		 2004	 plan	voor	sloop/woningbouw	 11	 geen	 	 	 	
685	 ZH	 1	 Rotterdam	 Snellemanstraat	 Nieuwe	Noorderkerk	 	 5	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
686	 ZH	 1	 Rotterdam	 Strevelseweg		293	 St.	Teresia	vh	Kind	Jezus	 	 1a	 1927	 	 	 	 	 	 	 Buskens,	P.G.	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
687	 ZH	 1	 Rotterdam	 Texelsestraat	35		 	 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 1994	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
688	 ZH	 1	 Rotterdam	 van	Meursstraat	 H.	Nicolaas	 	 1a	 1923	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
689	 ZH	 1	 Rotterdam	 West-Kruiskade	 H.	Joseph	 	 1a	 1881	 	 	 	 	 	 	 Egelie,	J.	 1974	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
690	 ZH	 1	 Rotterdam	 William	Boothlaan	6		 	 	 2d	 1950	 	 	 	 	 	 	 Elffers	,	C.		 1994	 theater	 5	 geen	 	 	 	
691	 ZH	 1	 Rotterdam	 	 Putsepleinkerk	 	 5	 1900	 	 	 	 	 	 	 Coepijn,	W.C.		 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
692	 ZH	 3	 Rozenburg	 Koninginnelaan	9	 Ontmoetingskerk	 	 2a	 1965	 	 	 	 	 	 	 	 2007	 muziektheater	 5	 geen	 	 	 	
693	 ZH	 3	 Rozenburg	 Zanddijk	10	 	 	 2a	 1923	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
694	 FL	 4	 Rutten	 Plaats	8	 	 	 2	 1956	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 woning	 8	 geen	 	 	 	
695	 ZL	 4	 Sas	van	Gent	 Oostkade	14		 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 restaurant	 5	 geen	 	 	 	
696	 NH	 3	 Schagen	 C.	Bokstraat	1	 	 	 2	 1938	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 doopsgezind	 6	 onbekend	 	 	 	
697	 NH	 3	 Schagen	 Rembrandtlaan	5	 Ontmoetingskerk	 	 2	 1975	 	 	 	 	 	 	 Cooiman,	Arco,	R’dam	 1998	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
698	 FRL	 5	 Scharnegoutum	 Legedyk	33	 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 woning	 8	 geen	 	 	 	
699	 NH	 5	 Schermerhorn	 Oosteinde	2	 De	Grote	Kerk		 	 2a	 1636	 	 200	 	 1	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2001	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 21-11-1967	 ja
700	 FRL	 5	 Schettens	 van	Osingaweg	17	 	 	 2	 1906	 130	 	 S	 5	 	 	 	 1998	 woning	+	atelier	 8	 geen	 	 	 	
701	 ZH	 1	 Scheveningen	 Duinstraat	4	 Nieuwe	Kerk	 	 2a	 1893	 	 	 	 	 	 	 R.	Kuipers	 2005	 woningen	(35)	+	bedrijfsruimte	 8	 onbekend	 	 	 	
702	 ZH	 1	 Schiedam	 Dr.	Kuyperlaan	500-510	 Opstandingskerk	 	 2a	 1957	 	 	 L	 4	 	 	 Broek	en	Bakema,	Van	den			 2003	 woningen	(6)	 8	 onbekend	 	 	 	
703	 ZH	 1	 Schiedam	 Dr.	Schapemansingel	3	 OLVR	Visitatie	 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Nix,	T.	 1997	 sloop	+	verkoop	aan	gemeente	 12	 onbekend	 	 	 	
704	 ZH	 1	 Schiedam	 Mgr.	Nolenstraat	99	 St.	Jan	de	Doper	 	 1a	 1960	 2000	 840	 XL	 4	 	 	 Lelieveldt,	J.A.		 1998	 sloop	+	nieuwe	r.k.	kerk	+	woningbouw	 12	 onbekend	 	 	 	
705	 NB	 4	 Schijndel	 Hoofdstraat	150		 	 	 2a	 1808	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
706	 NB	 4	 Schijndel	 Julianastraat	2	 H.	Paulus	 		 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Buytenen,	J.C.	van	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
707	 ZL	 5	 Schoondijke	 Prinses	Irenestraat	6		 	 	 2	 1957	 	 	 	 	 	 	 Eldering,	A.		 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
708	 GR	 5	 Sebaldeburen	 Provincialeweg	81		 Maranatha		 	 2	 1959	 	 	 	 	 	 	 Reitsma,	E.	&	L.H.		 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
709	 FRL	 5	 Sint	Jacobiparochie	 Oosteinde	I		 Grote	Kerk		 	 2a	 1843	 	 	 	 	 	 	 Romein,	Th.		 2006	 cultureel	centrum	 7	 RM	 A-K	 0	 09-19-1973	
710	 NH	 5	 Sint	Maartensbrug	 Grote	Sloot	233	 	 	 2a	 1696	 	 	 	 	 	 Klassieke	Bouwkunst	 	 1988	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 23-11-1971	 ja
711	 NH	 4	 Sint	Pancras	 Zuiderlaan	1	 De	Ark	 	 5	 	 	 	 	 	 	 	 	 2007	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
712	 NB	 4	 Sint	Willibrord	 Emmausplein		 Willibrordus	 	 1a	 1966	 	 	 	 	 	 	 	 1991	 diverse	bestemmingen	 9	 onbekend	 	 	 	
713	 LB	 3	 Sittard	 Hemelsley	bij	157	 H.	Jozef	 	 1a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Huysmans,	J.	 2000	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
714	 ZH	 2	 Sliedrecht	 Prof.v.Musschenbroek		 	 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 2001	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
715	 ZH	 2	 Sliedrecht	 Stationsweg	77		 Hervormd	Lokaal		 	 2d	 1908	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
716	 NH	 5	 Slootdorp	 Brink	1	 Heilige	Geest	 	 1a	 1932	 	 	 	 	 	 	 Sante,	S.B.	van	 2003	 sloop	noodkerk	+	woningen	 12	 geen	 	 	 	
717	 NH	 5	 Slootdorp	 Brink	55	 Brinkkerk	 	 2a	 1932	 	 	 	 	 	 Jonge	Bouwkunst	(vernieuwend)	 Hoogevest,	G.	van		 2003	 kerk	+	cultureelcentrum	 1	 RM	 C	 1	 30-07-2001	 ja
718	 ZL	 5	 Sluis	 Lange	Wolstraat	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1950	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
719	 FRL	 3	 Sneek	 Kerkgracht	10		 Noorderkerk		 	 2	 1881	 	 	 	 	 	 	 Hogendijk,	J.	P.		 2001	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
720	 UT	 3	 Soestdijk	 Burg.	Grothestraat	82	 OLV	Onbevlekt	ontvangen	 	 1a	 1924	 	 	 	 	 	 	 Eyden,	H.	van	 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
721	 UT	 3	 Soesterberg	 Rademakerstraat	21		 	 	 2	 1952	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 sloop	+	woningen	 12	 onbekend	 	 	 	
722	 NH	 4	 Spaarnwoude	 Kerkweg	26	 De	Stompe	Toren		 Sint	Geertrudis		 2a	 1063	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1982	 café	 5	 RM	 A	 0	 10-17-1973
	 	 	 	 	 (patroonheilige	Gertrudis)	 (tot	Reformatie)	 	
723	 NH	 5	 Spanbroek	 Spanbroekerweg	37	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1989	 multifunctioneel	gebruik	 9	 RM	 K	 0	 23-11-1971	 ja
724	 ZH	 2	 Spijkenisse	 Spijkenisse	 H.	Felicitas	 	 1a	 1960	 650	 300	 L	 4	 	 	 Lelieveldt,	J.A.		 1985	 school	 7	 geen	 	 	 	
725	 NB	 3	 Sprang	 van	de	Duinstraat	42		 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
726	 ZL	 4	 Spui	 Spui	23		 	 	 2	 1940	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 Vrijmetselaarsloge	 6	 geen	 	 	 	
727	 ZL	 4	 Spui	 	 	 	 2c	 1959	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
728	 GR	 4	 Stadskanaal	 Scheepswerfkade	35		 Bethel	 	 2d	 1905	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
729	 GR	 4	 Stadskanaal	 Wilhelminalaan		 	 	 2c	 1948	 	 	 	 	 	 	 Groot:	J.		 1980	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
730	 FRL	 5	 Stavoren	 Schans	10		 Zwanenkerk		 	 2	 1884	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 galerie	 7	 onbekend	 	 	 	
731	 OV	 4	 Steenwijk	 J.H.Tromp		 	 	 2e	 1958	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
732	 OV	 4	 Steenwijk	 Vrouwenstraat	5		 OLV	of	Kleine		 	 2a	 1592	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
733	 FRL	 5	 Stiens	 Kakewei		 	 	 2d	 1924	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
734	 NB	 2	 Strijp	 Koenraadlaan	129	 H.	Koenraad	 	 1a	 1938	 	 	 	 	 	 	 Beek,	M.	van	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
735	 NB	 2	 Strijp	 Loderstraat	1	 Maria	Regina	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 Beek,	M.	van	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
736	 FRL	 5	 Suameer	 Heerenweg	16		 Rehoboth	 	 2	 1912	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
737	 FRL	 5	 Suawoude	 Kerkbuurt	53		 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1864	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 gehandicaptenatelier	+	woning	 4	 onbekend	 	 	 	
738	 LB	 2	 Tegelen	 Gulickstraat	 St.	Jozef	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 Ververgaert,	H.	 2009	 sloop?	 11	 geen	 	 	 	
739	 GR	 5	 Ten	Post	 Rijksweg	197		 Eben	Haezer		 	 2c	 1870	 	 	 	 	 	 	 Huizinga	en	Post		 1999	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
740	 FRL	 5	 Terhorne	 Buorren	46		 	 	 2a	 1874	 	 	 	 	 	 	 	 2000	 cultureel	centrum	 7	 geen	 	 	 	
741	 FRL	 5	 Ternaard	 Stasjionswei	18		 	 	 2e	 1850	 	 	 	 	 	 	 Keuning,	G.P.		 1999	 museum	 7	 onbekend	 	 	 	
742	 ZL	 4	 Terneuzen	 Frans	Halslaan	1		 	 	 2b	 1961	 	 	 	 	 	 	 Voogt,	W.		 1994	 vergaderruimte	 3	 onbekend	 	 	 	
743	 ZL	 4	 Terneuzen	 Hoofdstraat	29	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 woning	 8	 geen	 	 	 	
744	 ZL	 4	 Terneuzen	 Nieuwediepstraat	32	 Oude	Gereformeerde	Gemeente	 	 2b	 1940	 	 	 	 	 	 	 	 2007	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
745	 ZL	 4	 Terneuzen	 Noordstraat	77		 Gereformeerde	kerk	 	 2	 1891	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 speelgoedwinkel	 3	 onbekend	 	 	 	
746	 ZL	 4	 Terneuzen	 Vlooswijkstraat	50	 Gereformeerde	Gemeente	Ned.	 	 2b	 1888	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
747	 GLD	 3	 Tiel	 Meeuwstraat	18a		 Menswording		 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Benning	,	P.		 1992	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
748	 GLD	 3	 Tiel	 Sint	Agnietenstraat		 	 	 3	 1839	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
749	 FRL	 5	 Tijnje	 Riperwei	10		 	 	 2a	 1908	 190	 	 S	 5	 	 	 	 1995	 woning	 8	 geen	 	 	 	
750	 NB	 2	 Tilburg	 Acaciastraat	2	 H.	Hart	van	Jezus	 	 1a	 1896	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	P.J.H.	 1975	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
751	 NB	 2	 Tilburg	 Beneluxlaan/Schiphollaan	 Pastoor	van	Ars	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Bolt,	Th.A.J.B.	van	der		 1977	 multifunctioneel	wijkcentrum	en	openbare	bibliotheek	 9	 onbekend	 	 	 	
752	 NB	 2	 Tilburg	 Broekhovenseweg	166	 H.	Familie		 Broekhoven	II	 1a	 1924	 	 	 	 	 	 	 Donders,	J.	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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753	 NB	 2	 Tilburg	 Capucijnenstraat	 H.	Anna	 	 1a	 1897	 	 	 	 	 	 	 Abeelen,	J.	van	de	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
754	 NB	 2	 Tilburg	 Enschotsestraat	5	 Wilibrorduskerk	 	 1a	 1922	 	 	 	 	 	 	 Donders,	J.	 1999	 deels	sloop	+	nieuwe	kerk		 12	 onbekend	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 +	appartementen	(toren	staat	nog)	 	 	 	
755	 NB	 2	 Tilburg	 Gasstraat	24		 Immanuel		 	 2d	 1910	 	 	 	 	 	 	 	 1990	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
756	 NB	 2	 Tilburg	 Gasthuisring		 OLV	Moeder	van	altijddurende	 	 1a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Buytenen,	l	C.	van		 1975	 kantorencomplex,	commerciële	ruimte	 3	 onbekend
	 	 	 	 	 bijstand	 	 	 	
757	 NB	 2	 Tilburg	 Gen.	Kockstraat	4	 H.	Lidwina	 	 1a	 1951	 	 	 	 	 	 	 Bever,	C.H.	de	 2005	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
758	 NB	 2	 Tilburg	 Hasseltlaan		 OLV	Van	de	Rozenkrans		 	 1a	 	 	 	 	 	 	 	 	 2002	 skatepaleis	(tijdelijk)	 5	 onbekend	 	 	 	
759	 NB	 2	 Tilburg	 Hoefstraat	116	 HH.	Antonius	en	Barbara	 	 1a	 1929	 	 	 	 	 	 	 Valk,	H.W.	van	 1981	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
760	 NB	 2	 Tilburg	 Hoefstraat	199		 H.	Antonius	van	Padua	 Hoefstraatkerk	 1a	 1913	 	 	 	 	 	 	 Margry,	E.J.		 2002	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
761	 NB	 2	 Tilburg	 Koestraat	129	 H.	Leonardus	en	Gezellen	 	 1a	 1900	 	 	 	 	 	 	 Hoof,	C.J.	van	 1975	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
762	 NB	 2	 Tilburg	 Lourdesplein	 OLV	van	Lourdes	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Schijvens,	J.C.A.		 2007	 door	brand	verwoest	 12	 onbekend	 	 	 	
763	 NB	 2	 Tilburg	 Molenbochtplein	33		 Sion		 	 2	 1923	 	 	 	 	 	 	 Kool.	A.	Utrecht		 1971	 atelier	 7	 onbekend	 	 	 	
764	 NB	 2	 Tilburg	 Pater.	V.d.	Elzenplein	80	 	 	 1a	 1950	 	 	 	 	 	 	 Hurks,	J.	 2001	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
765	 NB	 2	 Tilburg	 Postelse	Hoefplein	 De	Goede	Herder	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
766	 NB	 2	 Tilburg	 Schiphollaan	30		 Joh.	Vianney		 Pastoor	van	Ars		 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Bolt,	Th.A.J.B.	van	der		 1975	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
767	 NB	 2	 Tilburg	 Theresiaplein	1	 Theresiakerk	 	 1a	 1931	 	 	 	 	 	 	 Valk,	H.W.		 1997	 woningen	(6)	 8	 RM	 C	 2	 10-05-2002	
768	 NB	 2	 Tilburg	 van	Kalmthoutstraat		 Herderskerk	 Goede	Herderzaal		 1a	 1989	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
769	 FRL	 5	 Tjerkwerd	 Waltaweg	2		 	 	 2	 1895	 	 	 	 	 	 	 	 1987	 atelier	 7	 geen	 	 	 	
770	 GLD	 4	 Twello	 Klokkenkampsweg		 Pniel		 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 wijkcentrum	 5	 onbekend	 	 	 	
771	 FRL	 4	 Tzum	 Wommelseweg	46		 	 	 2	 1904	 	 	 	 	 	 	 Troost,	A.		 2002	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
772	 NH	 3	 Uithoorn	 Alfons	Arienslaan		 Hoeksteen		 	 2a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Rietveld	-Dillen.	v		 1983	 bibliotheek	 7	 onbekend	 	 	 	
773	 NH	 3	 Uithoorn	 Amsteldijk	Noord	1	 Thamerkerk		 	 2a	 1835	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 Heusden,	L.	van	 1990	 cultureel	centrum	 7	 RM	 A	 0	 23-05-1973	
774	 NH	 3	 Uithoorn	 Schans	14	 St.	Joannes	Onthoofding	 	 1b	 1866	 	 	 	 	 	 	 Brink,	H.J.	Van	der		 2007	 discussie	over	plannen,	aanloop	nieuwbouw	 11	 geen	 	 	 	 nee
775	 LB	 4	 Urmond	 Antoniusplein	2	 H.	Antonius	van	Padua	 	 1a	 1958	 	 	 	 	 	 	 Swinkels	&	Salemans	 1978	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
776	 UT	 1	 Utrecht	 Adriaan	v.	Bergenstraat	18	 Eben	Haezer		 	 2c	 1960	 	 	 	 	 	 	 Reitsma,	H.A.		 1979	 sportschool	 5	 onbekend	 	 	 	
777	 UT	 1	 Utrecht	 Bemuurde	Weerd	O.Z.		56		 Jacobuskerk	 	 1a	 1870	 	 	 	 	 	 	 Gerritsen,	G	 1991	 meubelrestauratiewerkplaats	 3	 onbekend	 	 	 	
778	 UT	 1	 Utrecht	 Biltstraat	335	 OLV	Ten	Hemelopneming	 	 1a	 1893	 	 	 	 	 	 	 Tepe,	A.	 1972	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
779	 UT	 1	 Utrecht	 Biltstraat	335	 OLV	Ten	Hemelopneming	 	 1a	 1974	 	 	 	 	 	 	 	 1992	 auditorium	 7	 onbekend	 	 	 	
780	 UT	 1	 Utrecht	 Boerhaveplein	1	 H.	Nicolaas	 	 1a	 1930	 	 	 	 	 	 	 Kroes,	H.	 1987	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
781	 UT	 1	 Utrecht	 Bosboom	Toussaintstraat	18	 OLV	Goede	Raad	 	 1a	 1920	 	 	 	 	 	 	 Duynstee,	J.	 1993	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
782	 UT	 1	 Utrecht	 Camminghaplantsoen	18	 H.	Bernardus	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Weerkamp,	W.M.	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
783	 UT	 1	 Utrecht	 Egginklaan	49	 Isodorus-/Barbarakerk	 	 1a	 1973	 	 	 	 	 	 	 Starmans,	P.H.A.	 1985	 uitvaartcentrum	(Barbara)	 3	 onbekend	 	 	 	
784	 UT	 1	 Utrecht	 H.v	.Tussenbroekland	 Mattheuskerk	 	 2a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Hoogevest,	G.	en	T,	van	 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
785	 UT	 1	 Utrecht	 Marokkodreef	3	 Blijde	Boodschap	 	 1a	 1970	 	 	 	 	 	 	 Roebbers,	B.	 2004	 sloop?	 11	 geen	 	 	 	
786	 UT	 1	 Utrecht	 Marshallaan	139	 Christus	Koning	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Bekink,	C.H.	 1988	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
787	 UT	 1	 Utrecht	 Oude	Gracht	403	 St.	Martinuskerk	 	 1a	 1904	 	 	 	 	 	 	 Tepe,	A.		 1988	 woningen	(38)	 8	 onbekend	 	 	 	
788	 UT	 1	 Utrecht	 Oudenoord	6	 H.	Monica	 	 1a	 1885	 	 	 	 	 	 	 Margry,	E.J.		 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
789	 UT	 1	 Utrecht	 Oudwijk	23	 Heilige	Hart	Kerk	 Rosarium	hof	 1a	 1929	 	 	 XL	 1	 	 	 Duynstee,	J.		 2000	 woningen	(23)	 8	 GM	 	 	 	
790	 UT	 1	 Utrecht	 Pionstraat	3	 H.	Salvator	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Leeuwenberg,	G.	 1999	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
791	 UT	 1	 Utrecht	 Plettenburgplantsoen	2	 H.	Johannes	de	Doper	 	 1a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Hardeveld,	J.	van	 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
792	 UT	 1	 Utrecht	 Royaards	vd		 Noorderkerk		 	 2	 1922	 	 	 	 	 	 	 Heusinkveld,	DJ	.		 1995	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
793	 UT	 1	 Utrecht	 Sao	Paulodreef	1	 Stefanuskerk	 	 2a	 1967	 	 450	 	 	 	 	 	 2006	 cultuurhuis	wijkbewoners	 7	 onbekend	 	 	 	
794	 UT	 1	 Utrecht	 Steenweg	6	 Buurkerk	 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 museum	 7	 RM	 C	 0	 20-06-1967	
795	 UT	 1	 Utrecht	 t	Goylaan	129		 Immanuel		 	 2	 1959	 	 	 	 	 	 	 Dingemans	en		 1982	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
796	 UT	 1	 Utrecht	 Winterboeidreef	2	 H.	Cleophas	 Emmaus	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Maas,	J.	 1983	 moskee		 6	 onbekend	 	 	 	
797	 LB	 4	 Vaals	 Kolmondstraat	1	 St.	Josephkerk	 	 1a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Huysmans,	J.H.A.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
798	 GLD	 4	 Vaassen	 Potgieterstraat	37		 	 	 2e	 	 	 	 	 	 	 	 	 1996	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
799	 LB	 4	 Valkenburg	 Plenkertstraat	45	 Irenekerk	 	 5	 1891	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 woning	(en	gesloten	taveerne)	 8	 onbekend	 	 	 	
800	 NB	 3	 Valkenswaard	 C.	Ruys	de	Beerenbrouckstr.	3	 H.	Johannes	Evangelist	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Geenen,	C.	&	L.	Oskam	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
801	 NB	 3	 Valkenswaard	 Kerstroosstraat		 Paulus		 	 1a	 1968	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.		 1990	 horeca	 5	 onbekend	 	 	 	
802	 NB	 3	 Valkenswaard	 St.	Jozefplein	 H.	Jozef	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Korteweg,	F.	 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
803	 GR	 4	 Veendam	 Ae-straat	1	 Vrije	Evangelische	Gemeente	 	 2d	 1924	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 sloop	na	brand	 12	 geen	 	 	 	
804	 GR	 4	 Veendam	 Molenstreek	9	 Evangelisatiegebouw	Nhev	 	 2a	 1911	 	 	 	 	 	 	 Boiten	Rzn.,		 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
805	 UT	 2	 Veenendaal	 Hoofdstraat	 Pnielkerk	 	 2d	 1913	 	 	 	 	 	 	 	 2008	 nog	niet	bekend	 11	 geen	 	 	 	
806	 UT	 2	 Veenendaal	 Nieuweweg	Noord	253	 Willibrorduskerk	 	 1a	 1858	 	 	 	 	 	 	 Andriessen,	N.		 2008	 tuincentrum	 3	 GM	 	 	 11-06-1905	 ja
807	 ZL	 5	 Veere	 Kaai	53		 	 	 2	 1905	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 galerie	 7	 onbekend	 	 	 	
808	 ZL	 5	 Veere	 Oudestraat	26a	 Grote	Kerk	 Onze	Lieve	Vrouwe	Kerk	 2a	 1479	 2000	 600	 XL	 1	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2004	 kerk	+	cultureelcentrum	 1	 RM	 C	 0	 18-05-1967	
809	 NB	 4	 Veghel	 Vondelstraat	9	 H.Hartkerk	 	 1a	 1961	 	 	 	 	 	 	 Tooten,	P.	 2007	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
810	 NB	 3	 Veldhoven	 Saturnus	1	 H.	Geest	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Merks,	J.	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
811	 NB	 4	 Velp	 Dr.	Wierstraat	1	 Christus	Hemelvaart	 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Reus,	J.A.	de	 2004	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
812	 GLD	 3	 Velp	 Waldeck	Pyrmontlaan		 De	Schoonenberg		 	 2a	 1971	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
813	 GLD	 3	 Velp	 Waterstraat	 Christus	Koning	 	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Remmen,	H.	van	 1985	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
814	 NH	 2	 Velsen	 Grote	Hout	of	Koningsweg	37			 	 2	 1935	 	 	 	 	 	 	 Emmerik,	H.	van,		 1987	 gemeenschapshuis	 5	 geen	 	 	 	
815	 NH	 2	 Velseroord	 Willembeeksweg	100	 H.	Laurentius	 Paterskerk	 1a	 1908	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
816	 NH	 5	 Venhuizen	 Kerkweg	109	 	 	 2a	 1450	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1975	 kerk	+	cultureelcentrum	de	Triangel	 1	 RM	 K	 0	 26-03-1974	 ja
817	 LB	 4	 Venray	 Eindstraat	vh		 St.		 	 1a	 1880	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
818	 LB	 4	 Venray	 Kennedyplein		 Christus	Koning		 	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Boosten,	Th		 2001	 gezondheidszorg	 4	 onbekend	 	 	 	
819	 LB	 4	 Venray	 Kiosk	6		 Het	Zonnelied		 	 1a	 1977	 	 	 	 	 	 	 Lerou,	P.		 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
820	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Burgemeester	Pruissingel	 Pnielkerk	 	 2	 1957	 	 	 	 	 	 	 	 1998	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
821	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Emmastraat	7		 	 	 2e	 1982	 	 	 	 	 	 	 	 1993	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
822	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Erasmusplein	3-5	 St.	Willibrordus	 	 1a	 1967	 1080	 574	 XL	 4	 	 	 Blaauwhof,	P.C.J.		 2009	 sloop	+	woningen?	 11	 GM	 	 	 	
823	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Hoogstraat	26	 H.	Johannes	de	Doper	 	 1a	 1869	 1200	 701	 XL	 1	 	 	 Cuypers,	P.J.H.		 2006	 deelsloop	+	r.k.	kerk,	toren	nog	aanwezig	 12	 GM	 S-E	 	 16-04-2002	 ja
824	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Meidoornstraat	 H.	Geest	 	 1a	 1990	 	 	 	 	 	 	 Vermeer	 2007	 andere	kerk	 6	 geen	 	 	 	
825	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Meidoornstraat	41	 H.	Geest	 	 1a	 1957	 	 	 	 	 	 	 Laan,	N.	van	der	 1989	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
826	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Prof.	Mekelstraat		 Maranatha		 	 2	 1961	 	 	 	 	 	 	 Vlis,	J.	van	der		 1985	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
827	 ZH	 1	 Vlaardingen	 Sneeuwbalstraat	10		 Immanuel		 	 2a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Meischke,	J.C.		en	J.	Snijders	 1975	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
828	 ZL	 2	 Vlissingen	 Bonedijksestraat		 Johannes		 	 2a	 1955	 	 	 	 	 	 	 Berghoef	&		 1995	 sloop	+	woningen	 12	 onbekend	 	 	 	
829	 ZL	 2	 Vlissingen	 De	Lannoystraat	2		 	 	 2b	 1933	 	 	 	 	 	 	 	 1974	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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830	 ZL	 2	 Vlissingen	 Ernmastraat	10		 	 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 sloop	+	theater	 12	 onbekend	 	 	 	
831	 ZL	 2	 Vlissingen	 Kerklaan	19	 H.	Martinus	 	 1a	 1938	 	 	 	 	 	 	 Velsen,	J.	van	 1999	 kerk	7e	dag	Adventisten	 6	 onbekend	 	 	 	
832	 ZL	 2	 Vlissingen	 Paul	Krugerstraat	7		 Petrus		 	 2	 1929	 	 	 	 	 	 	 Smits	A.P./Linde		 2000	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
833	 ZL	 2	 Vlissingen	 Vrijdomweg	1	 	 	 2e	 1947	 	 	 	 	 	 	 Feenstra	G.		 2000	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
834	 OV	 4	 Vollenhove	 Bisschopstraat	32		 OLVrouwekerk		 	 2a	 1424	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
835	 GLD	 4	 Voorst	 Enkweg	1		 	 	 2	 1896	 	 	 	 	 	 	 	 1986	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
836	 GLD	 4	 Voorthuizen	 Roelenengweg	25		 	 	 2c	 	 	 	 	 	 	 	 	 1989	 dorpshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
837	 NB	 3	 Vught	 Moleneindplein	40	 HH.	Paulus	en	Antonius	 	 1a	 1953	 	 	 	 	 	 	 Nijsten,	E.	 1991	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
838	 NB	 3	 Vught	 Sint	Jansstraat		 S1.	Jan	Evangelie		 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 Mens,	H.L.		 1990	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
839	 GLD	 5	 Vuren	 Waaldijk	125		 Dijkkerkje		 	 2a	 1826	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
840	 NB	 3	 Waalwijk	 Dr.	Schaepmanlaan	30	 H.	Bernadette	 Sporthalkerk	 1a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Meerendonk.	A.	van	 2009	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
841	 NB	 3	 Waalwijk	 St.	Antoniusplein	 H.	Antonius	van	Padua	 	 1a	 1901	 	 	 	 	 	 	 Bouman,	W.	 1971	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
842	 GLD	 2	 Wageningen	 Floralaan	77	 Nieuwe	Apostolische	Kerk	 	 2e	 1967	 	 	 	 	 	 	 Hendriks,	H.K.	 2005	 praktijkruimte	fysiotherapie	 4	 geen	 	 	 	
843	 GLD	 2	 Wageningen	 Geertjesweg	19-21	 Christus	Verrijzenis	 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Roebers,	H.		 1993	 fysiotherapie	 4	 geen	 	 	 	
844	 GLD	 2	 Wageningen	 Harenstraat	24	 Johannes	de	Doper	 	 1a	 1852	 	 	 	 	 	 	 Hoorneman,	H.	 1990	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
845	 NH	 5	 Warder	 Warder	122		 	 	 2a	 1847	 	 	 	 	 	 Neostijlen	 	 1975	 sportcentrum	 5	 RM	 A	 0	 18-05-1967	 ja
846	 GR	 5	 Warfhuizen	 Baron	van	Asbeckweg	 	 	 2a	 1858	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 kloosterkapel	 6	 onbekend	 	 	 	
847	 FRL	 5	 Warga	 Gele	Eker	1		 De	Koepel	 	 2e	 1865	 	 	 	 	 	 	 	 2005	 appartementen	 8	 geen	 	 	 	
848	 FRL	 5	 Warga	 Kerkbuurt	2		 De	Bidler	 	 2a	 1874	 	 	 	 	 	 	 	 1980	 cultureel	centrum	 7	 geen	 	 	 	
849	 ZH	 3	 Warmond	 Herenweg	78	 H.	Matthias	 	 1a	 1858	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 fusie	met	St.	Pancratius	 6	 geen	 	 	 	
850	 FRL	 5	 Warns	 Buorren	23		 	 	 2	 1892	 	 	 	 	 	 	 Koornstra,	H.,	Koudum	 2000	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
851	 ZH	 3	 Wassenaar	 Bloemcamplaan	54	 Bloemcampkerk		 	 2	 1939	 	 	 	 1	 	 	 Kroon	,	A.T.		 2005	 gesloopt	 12	 GM	 	 	 	 nee
852	 LB	 3	 Waubach	 Nieuwenhagerheide		 	 	 2	 1931	 	 	 	 	 	 	 	 1974	 sauna	 5	 onbekend	 	 	 	
853	 LB	 3	 Waubach	 Veeweg	54		 	 	 2a	 1935	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
854	 LB	 3	 Weert	 Biest	43		 Paterskerk		 	 1a	 1526	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 bejaardenhuis	 4	 onbekend	 	 	 	
855	 LB	 3	 Weert	 Coenraad	Abelstraat		 	 	 1a	 1911	 	 	 	 	 	 	 Cuypers,	P.J.H.		 1977	 moskee	 6	 onbekend	 	 	 	
856	 NH	 2	 Weesp	 Nieuwstad	36	 Maarten	Lutherkerk	 	 2a	 1819	 	 	 S	 5	 	 Neostijlen	 	 2006	 verkoop	tandartspraktijk	 4	 RM	 A	 0	 11-06-1974	 ja
857	 NH	 2	 Weesp	 Papelaan	6		 	 	 2e	 1931	 	 	 M	 5	 	 	 	 1975	 kantoor	 3	 onbekend	 	 	 	
858	 NH	 2	 Weesp	 Waarschapsstraat	3	 Hogewey	 	 2	 1970	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 verkoop	 11	 onbekend	 	 	 	
859	 NH	 2	 Weesp	 Weesperplein	3	 synagoge	 	 3	 1840	 	 	 S	 5	 	 	 	 1997	 kerk	(synagoge)	en	expositie	 1	 onbekend	 	 	 	
860	 GR	 5	 Wehe-Den	Hoorn	 Kerkstraat	21	 	 	 2a	 1250	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 cultureel	podium	 7	 RM	 K	 0	 12-11-1975	
861	 GLD	 5	 Wellseind	 Lenshoek		 	 	 2	 1881	 	 	 	 	 	 	 	 1973	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
862	 ZL	 4	 Wemeldinge	 N	.	Achterweg	20		 	 	 2	 1907	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
863	 GLD	 2	 Wenum/Wiessel	 Zwolseweg	383	 Pniëlkerk	 	 2a	 1956	 	 	 	 	 	 	 Pothoven,	H.A.	en	G.	Pothoven	 2009	 woningen	 8	 GM	 A	 	 26-02-2001	 ja
864	 NB	 4	 Werkendam	 Bruigomstraat	1		 	 	 2b	 	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
865	 NB	 4	 Werkendam	 Havenstraat	52	 H.	Antonius	van	Padua	 	 1a	 1951	 	 	 	 	 	 	 Strik,	J.	 1995	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
866	 NH	 4	 Wervershoof	 Dorpsstraat	182	 	 	 2a	 1909	 	 	 	 	 	 	 	 1988	 opslag	meubelwinkel	 3	 geen	 	 	 	
867	 NH	 4	 Wervershoof	 Onderdijk	15	 Toeristenkerk	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
868	 FRL	 5	 West	Terschelling	 Ecuadorstraat		 Brandanus		 	 1a	 1967	 	 	 	 	 	 	 Haarsma,	S.		 1987	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
869	 UT	 2	 Westenholte	 Mr.	Koolenweg		 t	Anker		 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
870	 OV	 4	 Westerhaar	 Hoofdweg	170		 	 	 2c	 1920	 	 	 	 	 	 	 	 1977	 aula	 7	 onbekend	 	 	 	
871	 NH	 5	 Wieringerwaard	 Noord	Zijperweg	29	 	 Het	Witte	Kerkje	 2a	 1865	 	 	 M	 5	 	 Neostijlen	 	 1989	 kerk	 6	 RM	 C	 0	 15-12-1999	 ja
872	 FRL	 5	 Wierum	 Headstrjitte	17		 Eben	Haezer		 	 2	 1875	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
873	 GLD	 3	 Wijchen	 Graafseweg	629		 Jozef	(AJvem	a)		 Paterskerk	 1a	 1887	 	 	 	 	 	 	 Stomebrink		 1980	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
874	 GLD	 3	 Wijchen	 Herenstraat	7	-9		 	 	 2a	 1829	 	 	 	 	 	 	 	 1979	 gemeenschapshuis	 5	 onbekend	 	 	 	
875	 GLD	 3	 Wijchen	 Ringlaan	214	 Everarduskerk	 	 1a	 1963	 	 	 	 	 	 	 Sluytman	en	Rijcken	 1994	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
876	 FRL	 5	 Wijckel	 Jachtlustweg	21		 Eben	Haezer		 	 2	 1889	 	 	 	 	 	 	 	 1982	 bedrijf	 3	 onbekend	 	 	 	
877	 NH	 5	 Wijdenes	 Kerkbuurt	72	 	 	 2a	 1619	 500	 	 M	 5	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 2003	 culturele	activiteiten	+	werken	+	wonen	 9	 RM	 K	 0	 26-03-1974	 ja
878	 FRL	 4	 Wijnaldum	 	 	 	 2d	 1927	 	 	 	 	 	 	 	 1972	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
879	 GR	 4	 Wildervank	 Torenstraat	108	 Oude	Kerk	 	 2a	 1687	 	 	 	 	 	 	 	 2007	 multifunctioneel	 9	 RM	 K	 0	 13-06-1973	 ja
880	 GR	 3	 Winschoten	 Bosstraat	24		 	 	 3	 1854	 	 	 	 	 	 	 	 1995	 galerie	 7	 onbekend	 	 	 	
881	 GR	 3	 Winschoten	 Zuiderstraat	24		 	 	 2d	 1987	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
882	 FRL	 2	 Wirdum	 Legedijk	27		 Unitaskerk	(SOW)		 	 2	 1925	 	 	 	 	 	 	 Nauta,	A.		 2003	 gezondheidszorg,	woning,	atelier	 4	 onbekend	 	 	 	
883	 ZL	 5	 Wissenkerke	 Ooststraat	1	 	 	 2	 1868	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 cultureel	centrum	 7	 onbekend	 	 	 	
884	 FRL	 5	 Witmarsum	 Arumerweg	66		 	 	 1a	 1903	 	 	 	 	 	 	 Schaik,	A.J.	van	 1974	 conferentiecentrum	 3	 onbekend	 	 	 	
885	 NB	 2	 Woensel	 Boschdijk	20	 H.	Antonius	van	Padua	 Fellenoordkerk	 1a	 1907	 	 	 	 	 	 	 Margry,	J.	 1973	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
886	 NB	 2	 Woensel	 Pastoor	van	Arsplein	11	 H.	Joannes	Vianney	 	 1a	 1929	 	 	 	 	 	 	 Beek,	M.	van	 2002	 onbekend	 11	 onbekend	 	 	 	
887	 NH	 5	 Wognum	 Kerkweg	2	 H.	Hieronymus	 	 1a	 1881	 	 	 	 	 	 	 Molkenboer,	Th.	 1971	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
888	 GR	 4	 Woldendorp	 A.E.	Gorterweg	26	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 Loo,	v.	&	Mei,	vd.	 2006	 muziekcentrum	als	woon-werkruimte	 3	 onbekend	 	 	 	
889	 FRL	 5	 Wommels	 Hottingawei	13		 	 	 2	 1889	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
890	 NB	 5	 Woudrichem	 Molenstraat	8		 	 	 1a	 1965	 	 	 	 	 	 	 	 1985	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
891	 FRL	 5	 Woudsend	 Eewal		 	 	 2	 1913	 	 	 	 	 	 	 Tiemens,	Arnhem		 1997	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
892	 FRL	 5	 Woudsend	 Smidsteech	1	 	 	 2	 1900	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 woning	 8	 geen	 	 	 	
893	 ZL	 4	 Zaamslag	 Terneuzensestraat	2	 Gereformeerde	kerk	Zaamslag	 	 2	 1910	 	 	 	 	 	 	 	 2009	 sloop	verwacht	 11	 geen	 	 	 	
894	 NH	 2	 Zaandam	 Gedempte	Gracht	40		 synagoge	 	 3	 1865	 	 	 	 	 	 	 Immink,	L.J.		 1974	 winkel	 3	 PM	 	 	 	 nee
895	 NH	 2	 Zaandam	 Heerengracht	106	 Menorahkerk	 	 2c	 1894	 180	 	 S	 5	 	 	 	 2005	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
896	 NH	 2	 Zaandam	 Pascalstraat	4	 Menorahkerk	 	 2c	 1894	 180	 	 S	 5	 	 	 	 2004	 school	 7	 onbekend	 	 	 	
897	 NH	 2	 Zaandijk	 Kerkstraat	11	 Zaandijkerkerk	 	 2a	 1879	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 horeca	 5	 GM	 	 	 24-02-2006	 ja
898	 NH	 2	 Zaandijk	 Westeinde	181	 	 Halve	Schootjeskerk	 2d	 1880	 752	 	 	 	 	 	 	 2001	 Noord-Hollands	Byzantijns	Mannenkoor	 7	 geen	 	 	 	
899	 NH	 5	 Zand	‘t	 	 	 	 2a	 1930	 	 	 	 	 	 	 	 1970	 bedrijf	 3	 geen	 	 	 	
900	 NH	 3	 Zandvoort	 Brederodestraat	31		 	 	 2	 1919	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 PKN	opgeheven	 6	 onbekend	 	 	 	
901	 NH	 3	 Zandvoort	 Linneausstraat	 OLV	Sterre	der	zee	 toeristenkerk	 1a	 	 	 500	 	 	 	 	 	 1977	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
902	 UT	 3	 Zeist	 Utrechtseweg	60	 H.	Joseph	 	 1a	 1846	 	 	 	 	 	 	 Molkenboer,	Th.	 1981	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
903	 GLD	 5	 Zelhem	 Weverstraat	12		 De	Rank		 	 2e	 1840	 	 	 	 	 	 	 	 1981	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
904	 GLD	 3	 Zevenaar	 Noordeinde	55	 Maria	Konigin	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Starmans,	P.H.A	 2000	 sloop	 12	 onbekend	 	 	 	
905	 NB	 4	 Zevenbergen	 Zuidhaven	125	 H.	Bartolomeus	 	 1a	 1835	 	 	 	 	 	 	 	 1976	 sloop	 12	 geen	 	 	 	
906	 ZH	 2	 Zoetermeer	 Piet	Heinplein	13		 	 	 2b	 1955	 	 	 	 	 	 	 Huurman,	D.	 1980	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
907	 ZL	 5	 Zonnemaire	 Dijk	v.	Bommenede		 	 	 2	 1897	 	 	 	 	 	 	 	 1978	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
908	 ZL	 5	 Zuid-Beijerland	 Nassaustraat	15		 	 	 2	 1960	 	 	 	 	 	 	 Rothuizen	en		 2003	 gezondheidszorg	 4	 onbekend	 	 	 	

	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.
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	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.

909	 ZL	 5	 Zuid-Beijerland	 Zuidzijdsedijk	42		 	 	 2a	 1927	 	 	 	 	 	 	 	 1999	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
910	 NH	 5	 Zuidermeer	 Zuidermeerweg	55	 OLV	van	Lourdes	 	 1a	 1933	 	 	 	 2	 	 	 Molenaar	jr.,	N.	 2007	 deelsloop	+	dorpshuis	in	romp,	kapel	in	sacristie	 12	 onbekend	 	 	 	
911	 ZL	 5	 Zuidzande	 Dorpsplein	4		 	 	 2a	 1952	 	 	 	 	 	 	 Groenewegen,	J.H.		 2007	 restaurant	 5	 geen	 	 	 	
912	 NH	 1	 Zunderdorp	 Achtergouwtje	5		 	 	 2	 1904	 	 	 	 	 	 	 	 1997	 woningen	 8	 beschermd	 	 	 	
913	 GLD	 3	 Zutphen	 Broederenkerkplein		 Broederenkerk	 	 2a	 1300	 	 	 	 	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1983	 bibliotheek	 7	 RM	 A	 0	 24-05-1966	
914	 GLD	 3	 Zutphen	 Thorbeckesingel	2	 De	Brug	 	 2a	 1972	 	 	 	 	 	 	 	 2007	 hospice	 4	 geen	 	 	 	
915	 GLD	 3	 Zutphen	 Weg	naar	Voorst	19a		 Bethel		 	 2d	 	 	 	 	 	 	 	 	 2004	 galerie	 7	 onbekend	 	 	 	
916	 NH	 2	 Zwaag	 Kerkelaan	8	 Hervormde	Kerk	 	 2a	 1550	 	 	 	 1	 	 Middeleeuwse	Bouwkunst	 	 1997	 kerk	+	multifunctioneel	 1	 RM	 K	 0	 23-11-1971	 ja
917	 FRL	 5	 Zwaagwesteinde	 Noorderstationsstraat	 	 	 2c	 1926	 	 	 	 	 	 	 	 1975	 verenigingsgebouw	 5	 onbekend	 	 	 	
918	 OV	 4	 Zwartsluis	 Buitenkwartier	14	 De	Bazuin	 	 2a	 1972	 	 	 	 	 	 	 	 2006	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
919	 OV	 4	 Zwartsluis	 Buitenkwartier	34	 Doopsgezinde	kerk	 	 2e	 	 	 	 	 	 	 	 	 2003	 wonen	+	werken	 8	 RM	 C	 0	 14-01-1997	
920	 ZH	 2	 Zwijndrecht	 Burg.	Jansenlaan	37		 Eben	Haezer		 	 2c	 1965	 	 	 	 	 	 	 Geenen	en	Oskam		 1970	 kerk	 6	 geen	 	 	 	
921	 ZH	 2	 Zwijndrecht	 Frits	Vogelstraat	1	 Ichtuskerk	 	 2	 1965	 	 	 	 2	 	 	 Quist,	W.G.		 1998	 kinderdagverblijf	 4	 geen	 	 	 	
922	 ZH	 2	 Zwijndrecht	 Melkwegsingel		 Johannes		 	 2a	 1964	 	 	 	 	 	 	 Wissing,	W		 1987	 moskee	 6	 geen	 	 	 	
923	 OV	 2	 Zwolle	 Assendorperstraat	 St.	Jozefkerk	 	 1a	 1932	 	 	 	 	 	 	 Sluymer,	Joh		 1995	 woningen	(72)	55+-woningen		 8	 onbekend	 	 	 	
924	 OV	 2	 Zwolle	 Diezerstraat		 	 	 2d	 1896	 	 	 	 	 	 	 	 1984	 winkel	 3	 onbekend	 	 	 	
925	 OV	 2	 Zwolle	 Geert	Groteweg		 Andreas		 	 2	 1960	 	 	 	 	 	 	 Leeuwen.	H,v,	&		 1980	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
926	 OV	 2	 Zwolle	 Goudsteeg	17		 	 	 2d	 1955	 	 	 	 	 	 	 	 1971	 kerk	 6	 onbekend	 	 	 	
927	 OV	 2	 Zwolle	 Nieuwstraat	41		 Michael		 	 1a	 1892	 	 	 	 	 	 	 Molkenboer,	Th.		 1987	 woningen	 8	 onbekend	 	 	 	
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Stedelijkheid (sted.)
1	 Zeer	sterk	stedelijk	
2	 Sterk	stedelijk	
3	 Matig	stedelijk	
4	 Weinig	stedelijk	
5	 Niet-stedelijk	

Categorie Denominatie (cat. denom.)
1	 Katholieke	kerk
1a	 Rooms-Katholieke	kerk
1b	 Overige	Katholieke	kerken
2	 Protestantse	kerk
2a	 PKN
2b	 Bevindelijke	gereformeerd
2c	 Orthodox	gereformeerd
2d	 Evangelische	en	Pinkstergemeente
2e	 Overige	christelijke	kerken
2f	 Buitenlands	orthodox
3	 Joodse	kerk
4	 Overige	religies

Afmeting [m2] (afm.)
S	 0-250
M	 251-500
L	 501-1000
XL	 1001	en	meer

Vormtype
1	 basilica
2	 centraalbouw
3	 kruisvorm
4	 doosvorm
5	 overig

Categorie Herbestemming (cat. herb.)
1	 religieus	+	meervoudig	gebruik
2	 gebouwen	voor	verkeer	en	industrie
3	 kantoor-	en	handelsgebouwen
4	 gezondheidszorg,	sociale	verzorging	en	detentie
5	 restauratie,	amusement-	en	recreatiegebouwen
6	 religieuze	functies
7	 onderwijs,	cultuur	en	wetenschap
8	 woongebouwen
9	 multifunctioneel
10	 overig
11	 onbekend
12	 sloop

Categorie Monumentale waarde (cat. mon.)
K	 Kunsthistorisch
C	 Cultuurhistorisch
A	 Architectuurhistorisch
A-K	 Architectuur-,	Kunsthistorisch
S	 Stedenbouwkundig
S-E	 Stedenbouwkundig,	ensemble
Z-E	 Zeldzaamheid,	gaafheid

Religieuze waarde (rel. wrd.)
0	 geen
1	 enigszins
2	 uitermate

Redengevende omschrijving (red. oms.)
ja	 aanwezig
nee	 niet	aanwezig

legenda kerkenlijst
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	 prov.	 sted.h.	 plaats	 adres	 kerk	 bijnaam	kerk	 cat.		 bouw-	 opp.	 zit-	 afm.	 vorm	 stijl	 architect	 jaar	 huidige	 	 cat.		 monument.		 cat.	 rel.	 aanwijz.	 red
	 	 	 	 	 	 	 denom	 jaar	 m2	 plaatsen	 	 type		 cat.	 	 ombouw	 functie	 	 herb.	 status	 mon.	 wrd.	 moment	 oms.

1	 NH	 2	 Alkmaar	 Hobbemalaan	125	 H.	Pius	X	 	 1a	 1967	 1172	 760	 XL	 4	 	 Jonge	Bouwkunst	(vernieuwend)	 Groot,	J.G.	de		 2005	 hospice	en	liturgisch	steunpunt	 4	 geen	 	 	 	
2	 NH	 2	 Alkmaar	 Nassaulaan	2	 H.	Joseph	 	 1a	 1906	 	 795	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Margry,	A.A.J.	Margry,	J.,	Snickers,	J.M.		 2006	 kleine	kerkzaal	+	parochieel	centrum	 1	 RM	 C	 1	 10-05-2002	 ja
3	 NH	 1	 Amsterdam-Centrum	 Prinsengracht	754-756	 St	Willibrordus	binnen	de	Veste	 De	Duif	 1a	 1857	 934	 	 L	 5	 	 Neostijlen	 Molkenboer,	Th.		 2002	 multifunctionele	verhuur	 9	 RM	 A	 0	 20-10-1970	 ja
4	 NH	 1	 Amsterdam-De	Baarsjes	 Chasséstraat	62	 OLV	Altijddurende	bijstand	 Chassékerk	 1a	 1927	 2265	 1126	 XL	 1	 	 Neostijlen	 Tholens,	K.P.		 2008	 maatschappelijke	voorzieningen		 4	 geen	 S-E	 2	 24-06-1905	 ja
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (gzh,	welzijnsv.	20-30	begeleid	wonen,	gymzaal)	
5	 NH	 1	 Amsterdam-Oud-Zuid	 Van	Ostadestraat	149	 Oranjekerk	 	 2a	 1903	 	 	 M	 5	 	 Neostijlen	 Posthumus	Meyes,	C.N.		 2000	 kerk	+	trouwenlocatie	+	kantoorruimte	 1	 RM	 S-E	 2	 17-03-1998	 ja
6	 NH	 1	 Amsterdam-Slotervaart/	 Jacob	Geelstraat	44	 H.	Pius	X	 	 1a	 1959	 607	 944	 L	 4	 	 	 Laan,	J.A.	van	der		 2007	 sloop	+	woningbouw	en	zorgcentrum	 12	 geen
	 	 	 Overtoomseveld	 	 	 	
7	 GLD	 2	 Arnhem	 van	Slichtenhorststraat	36	 OLV	Onbevlekt	Ontvangen	 	 1a	 1910	 	 	 L	 5	 	 	 Welsing,	W.		 2001	 woningen	(32)	 8	 GM	 C	 1	 01-12-1998	
8	 ZH	 1	 Den	Haag	 Drapeniersgaarde	133	 OLV	Altijd	Durende	Bijstand	 	 1a	 1960	 	 	 	 	 	 	 Kranendonk,	Van	&	Thunissen	 2004	 sloop	+	woningbouw	 12	 geen	 	 	 	
9	 ZH	 1	 Den	Haag	 Schalkburgerstraat	217	 Julianakerk		 	 2a	 1926	 	 	 XL	 2	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Hoogevest,	G.	van		 2003	 multicultureel	centrum,	niet-commerciele	kantoorruimte	 9	 GM	 S	 1	 	
10	 ZH	 2	 Dordrecht	 Brouwersdijk	115	 OLV	Onbevlekt	Ontvangen	 	 1a	 1952	 580	 830	 L	 1	 	 Thunissen,	H.		&	Kranendonk,		A.	v.		 2004	 sloop	+	woningbouw	 12	 geen	 	 	 	
11	 ZH	 2	 Gouda	 J.	van	Lennepkade	3		 Allerheiligst	Sacrament	 	 1a	 1929	 640	 378	 L	 1	 	 Jonge	Bouwkunst	(traditioneel)	 Dessing,	C.P.W.		 2004	 gezondheidscentrum	annex	kapel	 4	 GM	 C	 1	 22-11-2005	
12	 GLD	 2	 Nijmegen	 Danielsweg	42	 OLV	ten	Hemelopneming	 Danielskerk	 1a	 1962	 	 	 	 	 	 	 Bruijn,	L..A..J.	de		 2006	 kinderdagverblijf	+	woningen	(12)	 4	 GM	 A	 0	 15-12-1999	 ja
13	 FRL	 5	 Sint	Jacobiparochie	 Oosteinde	I		 Grote	Kerk		 	 2a	 1843	 	 	 	 	 	 	 Romein,	Th.		 2006	 cultureel	centrum	 7	 RM	 A-K	 0	 09-19-1973	

1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

Stedelijkheid (sted.)
1	 Zeer	sterk	stedelijk	
2	 Sterk	stedelijk	
3	 Matig	stedelijk	
4	 Weinig	stedelijk	
5	 Niet-stedelijk	

Categorie Denominatie (cat. denom.)
1	 Katholieke	kerk
1a	 Rooms-Katholieke	kerk
1b	 Overige	Katholieke	kerken
2	 Protestantse	kerk
2a	 PKN
2b	 Bevindelijke	gereformeerd
2c	 Orthodox	gereformeerd
2d	 Evangelische	en	Pinkstergemeente
2e	 Overige	christelijke	kerken
2f	 Buitenlands	orthodox
3	 Joodse	kerk
4	 Overige	religies

Afmeting [m2] (afm.)
S	 0-250
M	 251-500
L	 501-1000
XL	 1001	en	meer

Vormtype
1	 basilica
2	 centraalbouw
3	 kruisvorm
4	 doosvorm
5	 overig

Categorie Herbestemming (cat. herb.)
1	 religieus	+	meervoudig	gebruik
2	 gebouwen	voor	verkeer	en	industrie
3	 kantoor-	en	handelsgebouwen
4	 gezondheidszorg,	sociale	verzorging	en	detentie
5	 restauratie,	amusement-	en	recreatiegebouwen
6	 religieuze	functies
7	 onderwijs,	cultuur	en	wetenschap
8	 woongebouwen
9	 multifunctioneel
10	 overig
11	 onbekend
12	 sloop

Categorie Monumentale waarde (cat. mon.)
K	 Kunsthistorisch
C	 Cultuurhistorisch
A	 Architectuurhistorisch
A-K	 Architectuur-,	Kunsthistorisch
S	 Stedenbouwkundig
S-E	 Stedenbouwkundig,	ensemble
Z-E	 Zeldzaamheid,	gaafheid

Religieuze waarde (rel. wrd.)
0	 geen
1	 enigszins
2	 uitermate

Redengevende omschrijving (red. oms.)
ja	 aanwezig
nee	 niet	aanwezig

legenda kerkenlijst

2 Selectielijst
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3 Tabellen, behorende bij grafieken uit hoofdstuk 2

functiegroepen aantal % incl. sloop % excl. sloop
1 religieus + meervoudig gebruik 22 2% 3%
2 gebouwen voor verkeer en industrie 2 0% 0%
3 kantoor- en handelsgebouwen 89 10% 13%
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie  30 3% 5%
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 75 8% 11%
6 religieuze functies 150 16% 23%
7 onderwijs, cultuur en wetenschap 94 10% 14%
8 woongebouwen 127 14% 19%
9 multifunctioneel 36 4% 5%
10 overig 2 0% 0%
11 onbekend 34 4% 5%
12 sloop 266 29%  

Totaal 927 100% 100%
  

  
functiegroepen waardering passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
1 religieus + meervoudig gebruik passend 22 0 0 0  
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas 0 2 0 0  
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas 0 89 0 0  
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal 0 0 30 0  
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas 0 75 0 0  
6 religieuze functies passend 150 0 0 0  
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal 0 0 94 0  
8 woongebouwen niet-pas 0 127 0 0  
9 multifunctioneel neutraal 0 0 36 0  
10 overig onbekend 0 0 0 2  
11 onbekend onbekend 0 0 0 34  
12 sloop  0 0 0 0     

 172 293 160 36 266 927
  
  

functiegroepen waardering passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
1 religieus + meervoudig gebruik passend 2% 0% 0% 0%  
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas 0% 0% 0% 0%  
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas 0% 10% 0% 0%  
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal 0% 0% 3% 0%  
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas 0% 8% 0% 0%  
6 religieuze functies passend 16% 0% 0% 0%  
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal 0% 0% 10% 0%  
8 woongebouwen niet-pas 0% 14% 0% 0%  
9 multifunctioneel neutraal 0% 0% 4% 0%  
10 overig onbekend 0% 0% 0% 0%  
11 onbekend onbekend 0% 0% 0% 4%  
12 sloop  0% 0% 0% 0%    

19% 32% 17% 4% 29% 100%
  
  
  

  
 religieuze herbestemmingen aantal %   

moskee 20 13%   
synagoge 2 1%   
Buitenlands orthodox 6 4%   
kerk 105 70%   
overig 17 11%   

150 100%   
  

Grafiek 1  Aantal herbestemmingen en sloop per functiegroep
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denominaties  aantal %
1a. Rooms-Katholieke kerk 377 41%
1b. Overige Katholieke kerken 9 1%

1. Katholieke kerk 386 42%
2. Protestantse kerk 173 19%
2a. PKN 183 20%
2b. Bevindelijke gereformeerd 25 3%
2c. Orthodox gereformeerd 42 5%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 45 5%
2e. Overige christelijke kerken 42 5%
2f. Buitenlands orthodox 1 0%

2. Protestantse kerk  511 55%
3. Joodse kerk  17 2%
4. Overige religies  2 0%
5. onbekend  11 1%

Totaal 927 100%

  KATHOLIEKE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 7     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  22    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   17   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  22    
6 religieuze functies passend 32     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   21   
8 woongebouwen niet-pas  25    
9 multifunctioneel neutraal   8   
10 overig  onbekend    0  
11 onbekend onbekend    26  
12 sloop         206  

39 69 46 26 206 386
        
        
        

   PROTESANTSE KERK    
         
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
         
1 religieus + meervoudig gebruik passend 13     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  2   
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  62    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   13   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  52    
6 religieuze functies passend 115     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   68   
8 woongebouwen niet-pas  99    
9 multifunctioneel neutraal   26   
10 overig  onbekend    2  
11 onbekend onbekend    8  
12 sloop          51  
   128 215 107 10 51 511
         
TOTAAL aantallen met sloop  167 284 153 36 257 897
TOTAAL aantallen zonder sloop  167 284 153 36 640
TOTAAL percentages met sloop  19% 32% 17% 4% 29% 100%
TOTAAL percentages zonder sloop  26% 44% 24% 6% 100%
         
         
         
         
         
         
         
        

Grafiek 2  Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (opgeteld)

Grafiek 3  Aantal herbestemmingen en sloop per denominatie (uitgesplitst)
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  TOTAAL ALLE DENOMINATIES 
functiegroepen aantal %
1 religieus + meervoudig gebruik    22 2%
2 gebouwen voor verkeer en industrie    2 0%
3 kantoor- en handelsgebouwen    89 10%
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie    30 3%
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen    75 8%
6 religieuze functies    150 16%
7 onderwijs, cultuur en wetenschap    94 10%
8 woongebouwen    127 14%
9 multifunctioneel    36 4%
10 overig    2 0%
11 onbekend    34 4%
12 sloop    266 29%
    TOTAAL 927 100%
      
      
      
      
  
  1. RELIGIEUS + MEERVOUDIG GEBRUIK 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  7 32%
 2. Protestantse kerk 0 0%
 2a. PKN 10 45%
 2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
 2c. Orthodox gereformeerd 0 0%
 2d. Evangelische en Pinkstergemeente 1 5%
 2e. Overige christelijke kerken 2 9%
 2f. Buitenlands orthodox 0 0%
2. Protestantse kerk 13 13 59% 59%
3. Joodse kerk  1 5%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  1 5%

Totaal 22 100%
  

  2. GEBOUWEN VOOR VERKEER EN INDUSTRIE 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  0 0%
 2. Protestantse kerk 2 100%
 2a. PKN 0 0%
 2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
 2c. Orthodox gereformeerd 0 0%
 2d. Evangelische en Pinkstergemeente 0 0%
 2e. Overige christelijke kerken 0 0%
 2f. Buitenlands orthodox 0 0%
2. Protestantse kerk 2 2 100% 100%
3. Joodse kerk  0 0%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  0 0%

Totaal 2 100%
  

  3. KANTOOR- EN HANDELSGEBOUWEN 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  22 25%
 2. Protestantse kerk 21 24%
 2a. PKN 11 12%
 2b. Bevindelijke gereformeerd 8 9%
 2c. Orthodox gereformeerd 6 7%
 2d. Evangelische en Pinkstergemeente 9 10%
 2e. Overige christelijke kerken 7 8%
 2f. Buitenlands orthodox 0 0%
2. Protestantse kerk 62 62 70% 70%
3. Joodse kerk  5 6%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  0 0%

Totaal 89 100%
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4. GEZONDHEIDSZORG, SOCIALE VERZORGING EN DETENTIE 
denominaties  aantal %   
1. Katholieke kerk 17 57%   
2. Protestantse kerk 7 23%    
2a. PKN 4 13%    
2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%    
2c. Orthodox gereformeerd 0 0%    
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 1 3%    
2e. Overige christelijke kerken 1 3%    
2f. Buitenlands orthodox 0 0%    
2. Protestantse kerk 13 13 43% 43%   
3. Joodse kerk 0 0%   
4. Overige religies  0 0%   
5. onbekend 0 0%   

Totaal 30 100%   
   
   

5. RESTAURATIE, AMUSEMENT- EN RECREATIEGEBOUWEN 
denominaties  aantal %   
1. Katholieke kerk 22 29%   
2. Protestantse kerk 20 27%    
2a. PKN 21 28%    
2b. Bevindelijke gereformeerd 1 1%    
2c. Orthodox gereformeerd 6 8%    
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 3 4%    
2e. Overige christelijke kerken 1 1%    
2f. Buitenlands orthodox 0 0%    
2. Protestantse kerk 52 52 69% 69%   
3. Joodse kerk 0 0%   
4. Overige religies  1 1%   
5. onbekend 0 0%   

Totaal 75 100%   
   
   
   

6. RELIGIEUZE FUNCTIES 
denominaties aantal %
1. Katholieke kerk 32 21%
2. Protestantse kerk 35 23%
2a. PKN 32 21%
2b. Bevindelijke gereformeerd 7 5%
2c. Orthodox gereformeerd 14 9%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 15 10%
2e. Overige christelijke kerken 11 7%
2f. Buitenlands orthodox 1 1%

2. Protestantse kerk 115 115 77% 77%
3. Joodse kerk 3 2%
4. Overige religies 0 0%
5. onbekend 0 0%

Totaal 150 100%

7. ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP 
denominaties aantal %
1. Katholieke kerk 21 22%
2. Protestantse kerk 16 17%
2a. PKN 36 38%
2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
2c. Orthodox gereformeerd 4 4%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 5 5%
2e. Overige christelijke kerken 7 7%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 68 68 72% 72%
3. Joodse kerk 4 4%
4. Overige religies 0 0%
5. onbekend 1 1%

Totaal 94 100%
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8. WOONGEBOUWEN 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  25 20%
2. Protestantse kerk 44 35%
2a. PKN 27 21%
2b. Bevindelijke gereformeerd 5 4%
2c. Orthodox gereformeerd 9 7%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 6 5%
2e. Overige christelijke kerken 8 6%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 99 99 78% 78%
3. Joodse kerk  1 1%
4. Overige religies  1 1%
5. onbekend  1 1%

Totaal 127 100%

9. MULTIFUNCTIONEEL 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  8 22%
2. Protestantse kerk 0 0%
2a. PKN 25 69%
2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
2c. Orthodox gereformeerd 0 0%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 0 0%
2e. Overige christelijke kerken 1 3%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 26 26 72% 72%
3. Joodse kerk  1 3%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  1 3%

Totaal 36 100%

10. OVERIG 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  0 0%
2. Protestantse kerk 1 50%
2a. PKN 1 50%
2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
2c. Orthodox gereformeerd 0 0%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 0 0%
2e. Overige christelijke kerken 0 0%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 2 2 100% 100%
3. Joodse kerk  0 0%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  0 0%

Totaal 2 100%

11. ONBEKEND 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  26 76%
2. Protestantse kerk 5 15%
2a. PKN 1 3%
2b. Bevindelijke gereformeerd 0 0%
2c. Orthodox gereformeerd 0 0%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 1 3%
2e. Overige christelijke kerken 1 3%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 8 8 24% 24%
3. Joodse kerk  0 0%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  0 0%

Totaal 34 100%



228

12. SLOOP 
denominaties  aantal %
1. Katholieke kerk  206 77%
2. Protestantse kerk 22 8%
2a. PKN 15 6%
2b. Bevindelijke gereformeerd 4 2%
2c. Orthodox gereformeerd 3 1%
2d. Evangelische en Pinkstergemeente 4 2%
2e. Overige christelijke kerken 3 1%
2f. Buitenlands orthodox 0 0%

2. Protestantse kerk 51 51 19% 19%
3. Joodse kerk  2 1%
4. Overige religies  0 0%
5. onbekend  7 3%

Totaal 266 100%

Grafiek 4  Percentage herbestemmingen en sloop per denominatie (uitgesplitst)

  KATHOLIEKE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 2%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  6%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   4%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  6%    
6 religieuze functies passend 8%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   5%   
8 woongebouwen niet-pas  6%    
9 multifunctioneel neutraal   2%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    7%  
12 sloop         53%  

10% 18% 12% 7% 53% 100%
        
        
  PROTESANTSE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 3%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  12%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  10%    
6 religieuze functies passend 23%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   13%   
8 woongebouwen niet-pas  19%    
9 multifunctioneel neutraal   5%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    2%  
12 sloop         10%  

  25% 42% 21% 2% 10% 100%
        

  KATHOLIEKE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 2%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  6%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   4%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  6%    
6 religieuze functies passend 8%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   5%   
8 woongebouwen niet-pas  6%    
9 multifunctioneel neutraal   2%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    7%  
12 sloop         53%  

10% 18% 12% 7% 53% 100%
        
        
  PROTESANTSE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 3%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  12%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  10%    
6 religieuze functies passend 23%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   13%   
8 woongebouwen niet-pas  19%    
9 multifunctioneel neutraal   5%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    2%  
12 sloop         10%  

  25% 42% 21% 2% 10% 100%
        

  KATHOLIEKE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 2%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  6%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   4%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  6%    
6 religieuze functies passend 8%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   5%   
8 woongebouwen niet-pas  6%    
9 multifunctioneel neutraal   2%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    7%  
12 sloop         53%  

10% 18% 12% 7% 53% 100%
        
        
  PROTESANTSE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 3%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  12%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  10%    
6 religieuze functies passend 23%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   13%   
8 woongebouwen niet-pas  19%    
9 multifunctioneel neutraal   5%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    2%  
12 sloop         10%  

  25% 42% 21% 2% 10% 100%
        

  KATHOLIEKE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 2%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  6%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   4%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  6%    
6 religieuze functies passend 8%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   5%   
8 woongebouwen niet-pas  6%    
9 multifunctioneel neutraal   2%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    7%  
12 sloop         53%  

10% 18% 12% 7% 53% 100%
        
        
  PROTESANTSE KERK    
        

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
        

1 religieus + meervoudig gebruik passend 3%     
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0%    
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  12%    
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3%   
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  10%    
6 religieuze functies passend 23%     
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   13%   
8 woongebouwen niet-pas  19%    
9 multifunctioneel neutraal   5%   
10 overig  onbekend    0%  
11 onbekend onbekend    2%  
12 sloop         10%  

  25% 42% 21% 2% 10% 100%
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6Percentage herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen       
            

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

   herbestemmingen sloop onbekend totaal 
bisdommen prov aantal %aantal % aantal aantal % 

          
 1. bisdom Haarlem NH, FL west 32 44% 32 44% 8 72 19% 
 2. bisdom Rotterdam ZH 19 30% 35 56% 9 63 17% 
 3. bisdom Utrecht UT, GLD, OV, FL oost 29 40% 40 56% 3 72 19% 
 4. bisdom Groningen GR, FRL, DR, FL noord 13 65% 7 35% 0 20 5% 
 5. bisdom Breda ZL, NB west 14 38% 21 57% 2 37 10% 
 6. bisdom Den BoschNB oost 28 34% 53 65% 1 82 22% 
 7. bisdom Roermond LB 13 41% 17 53% 2 32 8% 

   148 205 25 378  
   GEM 42% 52%  14% 
          
          
            

Grafiek 6  Percentage herbestemmingen en sloop in de zeven bisdommen

Grafiek 7  Percentage passende, niet-passende en neutrale functies in de zeven bisdommen

7Percentage passende, niet-passende en neutrale functies in de zeven bisdommen     

           
            
            
            
            
            
            
            
            
            

           
            
            
            
            
            
            

          
          
          

 bisdommen prov passend niet-pas neutraal onb sloop totaal  
          
1. bisdom Haarlem NH, FL west  13% 19% 13% 11% 44% 100%
2. bisdom Rotterdam ZH 14% 8% 8% 14% 56% 100%
3. bisdom Utrecht UT, GLD, OV, FL oost  7% 25% 8% 4% 56% 100%
4. bisdom Groningen GR, FRL, DR, FL noord  20% 15% 30% 0% 35% 100%
5. bisdom Breda ZL, NB west  8% 22% 8% 5% 57% 100%
6. bisdom Den BoschNB oost  4% 18% 12% 1% 65% 100%
7. bisdom Roermond LB 6% 16% 19% 6% 53% 100%

    GEM 10% 18% 14% 6% 52%  
            
            
            
            
            

  1. BISDOM HAARLEM      
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 4    4
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  4   4
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  5   5
6 religieuze functies  passend 5    5
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   2  2
8 woongebouwen  niet-pas  5   5
9 multifunctioneel  neutraal   4  4
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    8 8
12 sloop           32 32

   9 14 9 8 32 72
         
         
  2. BISDOM ROTTERDAM     

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
       

1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  2   2
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  2   2
6 religieuze functies  passend 9    9
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   2  2
8 woongebouwen  niet-pas  1   1
9 multifunctioneel  neutraal   0  0
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    9 9
12 sloop           35 35

   9 5 5 9 35 63
         
         

  1. BISDOM HAARLEM      
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 4    4
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  4   4
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  5   5
6 religieuze functies  passend 5    5
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   2  2
8 woongebouwen  niet-pas  5   5
9 multifunctioneel  neutraal   4  4
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    8 8
12 sloop           32 32

   9 14 9 8 32 72
         
         
  2. BISDOM ROTTERDAM     

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
       

1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  2   2
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  2   2
6 religieuze functies  passend 9    9
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   2  2
8 woongebouwen  niet-pas  1   1
9 multifunctioneel  neutraal   0  0
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    9 9
12 sloop           35 35

   9 5 5 9 35 63
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  3. BISDOM UTRECHT     
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 1    1
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  4   4
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   2  2
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  4   4
6 religieuze functies  passend 4    4
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   4  4
8 woongebouwen  niet-pas  10   10
9 multifunctioneel  neutraal   0  0
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    3 3
12 sloop           40 40

   5 18 6 3 40 72
         
         
  4. BISDOM GRONINGEN     

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
       

1 religieus + meervoudig gebruik passend 2    2
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  1   1
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   2  2
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  0   0
6 religieuze functies  passend 2    2
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   3  3
8 woongebouwen  niet-pas  2   2
9 multifunctioneel  neutraal   1  1
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    0 0
12 sloop           7 7

   4 3 6 0 7 20
         
         

  5. BISDOM BREDA      
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  2   2
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   0  0
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  2   2
6 religieuze functies  passend 3    3
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   1  1
8 woongebouwen  niet-pas  4   4
9 multifunctioneel  neutraal   2  2
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    2 2
12 sloop           21 21

   3 8 3 2 21 37
         
         
  6. BISDOM DEN BOSCH     

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
       

1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  7   7
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  7   7
6 religieuze functies  passend 3    3
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   6  6
8 woongebouwen  niet-pas  1   1
9 multifunctioneel  neutraal   1  1
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    1 1
12 sloop           53 53

   3 15 10 1 53 82
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  5. BISDOM BREDA      
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  2   2
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   0  0
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  2   2
6 religieuze functies  passend 3    3
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   1  1
8 woongebouwen  niet-pas  4   4
9 multifunctioneel  neutraal   2  2
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    2 2
12 sloop           21 21

   3 8 3 2 21 37
         
         
  6. BISDOM DEN BOSCH     

functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 
       

1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  7   7
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   3  3
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  7   7
6 religieuze functies  passend 3    3
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   6  6
8 woongebouwen  niet-pas  1   1
9 multifunctioneel  neutraal   1  1
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    1 1
12 sloop           53 53

   3 15 10 1 53 82
         
         

  7. BISDOM ROERMOND     
functiegroepen  passend niet-pas neutraal onb sloop totaal 

       
1 religieus + meervoudig gebruik passend 0    0
2 gebouwen voor verkeer en industrie niet-pas  0   0
3 kantoor- en handelsgebouwen niet-pas  2   2
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie neutraal   4  4
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen niet-pas  2   2
6 religieuze functies  passend 2    2
7 onderwijs, cultuur en wetenschap neutraal   2  2
8 woongebouwen  niet-pas  1   1
9 multifunctioneel  neutraal   0  0
10 overig   onbekend    0 0
11 onbekend  onbekend    2 2
12 sloop           17 17

   2 5 6 2 17 32
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

periode 1. Katholieke kerk 2. Protestantse kerk Totaal  Gemiddeld 
 aantal % aantal % aantal %
1970-1974 29 14% 6 12% 35 26% 13%
1975-1979 20 10% 3 6% 23 16% 8%
1980-1984 18 9% 7 14% 25 22% 11%
1985-1989 17 8% 4 8% 21 16% 8%
1990-1994 38 18% 6 12% 44 30% 15%
1995-1999 30 15% 10 20% 40 34% 17%
2000-2004 31 15% 7 14% 38 29% 14%
2005-heden 23 11% 8 16% 31 27% 13%

 206 100% 51 100% 257 200%  13%
          
      GEM 25%  
          
periode 2. Prot 2a.PKN 2b. Bev. 2c. Ortho 2d. Evang 2e. Overige 2f. Buitenl Totaal 
          
1970-1974 2 1 0 0 2 1 0 6
1975-1979 2 0 0 0 0 1 0 3
1980-1984 2 3 1 0 1 0 0 7
1985-1989 3 1 0 0 0 0 0 4
1990-1994 1 3 1 1 0 0 0 6
1995-1999 6 3 0 0 1 0 0 10
2000-2004 2 3 1 1 0 0 0 7
2005-heden 4 1 1 1 0 1 0 8
 22 15 4 3 4 3 0 51
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Grafiek 8  Percentage sloop in de tijd per denominatie



232

Grafiek 9a  Totaal aantal sloop en herbestemming in de tijd

periode 1 religieus + meervoudig gebruik
aantal % tov GEM

5 1970-1974 0 0% 0%
10 1975-1979 2 0% 73%
15 1980-1984 4 1% 145%
20 1985-1989 0 0% 0%
25 1990-1994 2 0% 73%
30 1995-1999 4 1% 145%
35 2000-2004 6 1% 218%
40 2005-heden 4 1% 218% prognose

22 4%

GEM 3 0% toename 6% 1

periode 2 gebouwen voor verkeer en industrie
aantal % tov GEM

5 1970-1974 0 0% 0%
10 1975-1979 0 0% 0%
15 1980-1984 1 0% 400%
20 1985-1989 0 0% 0%
25 1990-1994 1 0% 400%
30 1995-1999 0 0% 0%
35 2000-2004 0 0% 0%
40 2005-heden 0 0% 0% prognose

2 0%

GEM 0 0% toename -2% 0
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periode 3 kantoor- en handelsgebouwen
aantal % tov GEM

5 1970-1974 10 2% 90%
10 1975-1979 11 2% 99%
15 1980-1984 13 2% 117%
20 1985-1989 12 2% 108%
25 1990-1994 11 2% 99%
30 1995-1999 12 2% 108%
35 2000-2004 13 2% 117%
40 2005-heden 7 1% 94% prognose

89 14%

GEM 11 2% toename 0% 0

periode 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
aantal % tov GEM

5 1970-1974 1 0% 27%
10 1975-1979 0 0% 0%
15 1980-1984 1 0% 27%
20 1985-1989 1 0% 27%
25 1990-1994 3 0% 80%
30 1995-1999 5 1% 133%
35 2000-2004 7 1% 187%
40 2005-heden 12 2% 480% prognose

30 5%

GEM 4 1% toename 11% 3
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periode 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen
aantal % tov GEM

5 1970-1974 9 1% 96%
10 1975-1979 8 1% 85%
15 1980-1984 6 1% 64%
20 1985-1989 7 1% 75%
25 1990-1994 13 2% 139%
30 1995-1999 14 2% 149%
35 2000-2004 11 2% 117%
40 2005-heden 7 1% 112% prognose

75 12%

GEM 9 1% toename 1% 1

6 religieuze functies
aantal % tov GEM

5 1970-1974 13 2% 69%
10 1975-1979 17 3% 91%
15 1980-1984 21 3% 112%
20 1985-1989 17 3% 91%
25 1990-1994 24 4% 128%
30 1995-1999 29 5% 155%
35 2000-2004 19 3% 101%
40 2005-heden 10 2% 80% prognose

150 24%

GEM 19 3% toename 1% 1
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periode 7 onderwijs, cultuur en wetenschap
aantal % tov GEM

5 1970-1974 5 1% 43%
10 1975-1979 5 1% 43%
15 1980-1984 11 2% 94%
20 1985-1989 11 2% 94%
25 1990-1994 11 2% 94%
30 1995-1999 21 3% 179%
35 2000-2004 19 3% 162%
40 2005-heden 11 2% 140% prognose

94 15%

GEM 12 2% toename 4% 3

periode 8 woongebouwen
aantal % tov GEM

5 1970-1974 5 1% 31%
10 1975-1979 4 1% 25%
15 1980-1984 5 1% 31%
20 1985-1989 16 3% 101%
25 1990-1994 12 2% 76%
30 1995-1999 31 5% 195%
35 2000-2004 37 6% 233%
40 2005-heden 17 3% 161% prognose

127 20%

GEM 16 3% toename 6% 7
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periode 1 religieus + meervoudig gebruik
aantal % tov GEM

5 1970-1974 0 0% 0%
10 1975-1979 2 0% 73%
15 1980-1984 4 1% 145%
20 1985-1989 0 0% 0%
25 1990-1994 2 0% 73%
30 1995-1999 4 1% 145%
35 2000-2004 6 1% 218%
40 2005-heden 4 1% 218% prognose

22 4%

GEM 3 0% toename 6% 1

periode 2 gebouwen voor verkeer en industrie
aantal % tov GEM

5 1970-1974 0 0% 0%
10 1975-1979 0 0% 0%
15 1980-1984 1 0% 400%
20 1985-1989 0 0% 0%
25 1990-1994 1 0% 400%
30 1995-1999 0 0% 0%
35 2000-2004 0 0% 0%
40 2005-heden 0 0% 0% prognose
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25 1990-1994 13 2% 139%
30 1995-1999 14 2% 149%
35 2000-2004 11 2% 117%
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6 religieuze functies
aantal % tov GEM

5 1970-1974 13 2% 69%
10 1975-1979 17 3% 91%
15 1980-1984 21 3% 112%
20 1985-1989 17 3% 91%
25 1990-1994 24 4% 128%
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aantal % tov GEM

5 1970-1974 5 1% 43%
10 1975-1979 5 1% 43%
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20 1985-1989 11 2% 94%
25 1990-1994 11 2% 94%
30 1995-1999 21 3% 179%
35 2000-2004 19 3% 162%
40 2005-heden 11 2% 140% prognose

94 15%
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periode 8 woongebouwen
aantal % tov GEM

5 1970-1974 5 1% 31%
10 1975-1979 4 1% 25%
15 1980-1984 5 1% 31%
20 1985-1989 16 3% 101%
25 1990-1994 12 2% 76%
30 1995-1999 31 5% 195%
35 2000-2004 37 6% 233%
40 2005-heden 17 3% 161% prognose
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40 2005-heden 7 1% 94% prognose

89 14%

GEM 11 2% toename 0% 0

periode 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
aantal % tov GEM

5 1970-1974 1 0% 27%
10 1975-1979 0 0% 0%
15 1980-1984 1 0% 27%
20 1985-1989 1 0% 27%
25 1990-1994 3 0% 80%
30 1995-1999 5 1% 133%
35 2000-2004 7 1% 187%
40 2005-heden 12 2% 480% prognose
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5 1970-1974 1 0% 22%
10 1975-1979 3 0% 67%
15 1980-1984 5 1% 111%
20 1985-1989 6 1% 133%
25 1990-1994 4 1% 89%
30 1995-1999 5 1% 111%
35 2000-2004 8 1% 178%
40 2005-heden 4 1% 133% prognose
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GEM 5 1% toename 3% 1

periode 10 overig
aantal % tov GEM

5 1970-1974 1 0% 400%
10 1975-1979 0 0% 0%
15 1980-1984 0 0% 0%
20 1985-1989 1 0% 400%
25 1990-1994 0 0% 0%
30 1995-1999 0 0% 0%
35 2000-2004 0 0% 0%
40 2005-heden 0 0% 0% prognose
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10aAantal herbestemmingen en sloop per provincie        
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 provincies  aantal %       
Drenthe DR 8 1%       
Friesland FRL 95 10%       
Flevoland FL 15 2%       
Gelderland GLD 82 9%       
Groningen GR 44 5%       
Limburg LB 40 4%       
Noord Brabant NB 144 16%        
Noord-Holland NH 210 23%       
Overijssel OV 45 5%       
Utrecht UT 51 6%       
Zuid-Holland ZH 145 16%       
Zeeland ZL 48  5%       

Totaal 927 100%       
10bAantal herbestemmingen en sloop per provincie in de tijd       

Grafiek 10a  Aantal herbestemmingen en sloop per provincie

         Drenthe DR   
periode herbestemmingen sloop 
 aantal % aantal %
1970-1974 0 0% 0 0%
1975-1979 1 0% 0 0%
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9b Percentage herbestemmingen in de tijd

periode totaal herbestemde kerken
aantal % tov GEM

5 1970-1974 45 7% 57%
10 1975-1979 50 8% 64%
15 1980-1984 67 11% 85%
20 1985-1989 71 11% 91%
25 1990-1994 81 13% 103%
30 1995-1999 121 19% 154%
35 2000-2004 120 19% 153%
40 2005-heden 72 11% 138% prognose

627 100%

GEM 78 13% toename 3% 18

periode 12 sloop
aantal % tov GEM

5 1970-1974 37 14% 111%
10 1975-1979 25 9% 75%
15 1980-1984 26 10% 78%
20 1985-1989 21 8% 63%
25 1990-1994 45 17% 135%
30 1995-1999 41 15% 123%
35 2000-2004 39 15% 117%
40 2005-heden 32 12% 144% prognose

266 100%

GEM 33 13% toename 2% 4
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11aPercentage herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied in de tijd      
             

periode 1 zeer sterk stedelijk 
 aantal %
1970-1974 18 2%
1975-1979 20 2%
1980-1984 22 2%
1985-1989 29 3%
1990-1994 39 4%
1995-1999 29 3%
2000-2004 22 2%
2005-heden 36 4%

 215 23%

GEM 27 3%

           
         periode 2 sterk stedelijk 
          aantal %
         1970-1974 25 3%
         1975-1979 16 2%
         1980-1984 29 3%
         1985-1989 29 3%
         1990-1994 44 5%
         1995-1999 53 6%
         2000-2004 54 6%
         2005-heden 35 4%
          285 31%
         
         GEM 36 4%

       
       
       
       
       
       
       
       

       periode 3 matig stedelijk 
          aantal %
         1970-1974 7 1%
         1975-1979 12 1%
         1980-1984 12 1%
         1985-1989 7 1%
         1990-1994 18 2%
         1995-1999 24 3%
         2000-2004 24 3%
         2005-heden 23 2%
          127 14%
         
         GEM 16 2%

    
periode 4 weinig stedelijk 
 aantal %
1970-1974 18 2%
1975-1979 16 2%
1980-1984 14 2%
1985-1989 11 1%
1990-1994 16 2%
1995-1999 36 4%
2000-2004 28 3%
2005-heden 22 2%

 161 17%

GEM 20 2%
         
         
         
         
         
         
         
         

          
periode 5 niet-stedelijk 
 aantal %
1970-1974 14 2%
1975-1979 11 1%
1980-1984 16 2%
1985-1989 17 2%
1990-1994 9 1%
1995-1999 20 2%
2000-2004 39 4%
2005-heden 13 1%

 139 15%

GEM 17 2%
          

       periode totaal stedelijkheid 
        aantal %
       1970-1974 82 9%
       1975-1979 75 8%
       1980-1984 93 10%
       1985-1989 93 10%
       1990-1994 126 14%
       1995-1999 162 17%
       2000-2004 167 18%
       2005-heden 129 14%
        927 100%
          
       GEM 116 13%
        
        
          
         
       
       
       
       

Grafiek 11a  1 Percentage herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied in de tijd
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 aantal %aantal %
1970-1974 5 1% 121%
1975-1979 6 1% 51%
1980-1984 5 1% 61%
1985-1989 6 1% 71%
1990-1994 7 1% 111%
1995-1999 16 2% 131%
2000-2004 20 2% 111%
2005-heden 5 1% 91%

 70 8% 748%
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         Overijssel OV   
periode herbestemmingensloop
 aantal %aantal %
1970-1974 6 1% 00%
1975-1979 5 1% 00%
1980-1984 5 1% 10%
1985-1989 4 0% 00%
1990-1994 3 0% 20%
1995-1999 3 0% 51%
2000-2004 5 1% 30%
2005-heden 2 0% 10%

 33 4% 121%
  
  

            
          
           
            
         Utrecht UT   

periode herbestemmingensloop
 aantal %aantal %
1970-1974 0 0% 10%
1975-1979 2 0% 40%
1980-1984 8 1% 10%
1985-1989 5 1% 20%
1990-1994 2 0% 61%
1995-1999 8 1% 10%
2000-2004 6 1% 00%
2005-heden 5 1% 00%

 36 4% 152%
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         Zuid-Holland ZH   
periode herbestemmingensloop
 aantal %aantal %
1970-1974 7 1% 121%
1975-1979 8 1% 81%
1980-1984 6 1% 71%
1985-1989 10 1% 20%
1990-1994 17 2% 40%
1995-1999 12 1% 81%
2000-2004 16 2% 51%
2005-heden 21 2% 20%

 97 10% 485%
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1970-1974 3 0% 00%
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2000-2004 5 1% 30%
2005-heden 2 0% 10%

 33 4% 121%
  
  

            
          
           
            
         Utrecht UT   

periode herbestemmingensloop
 aantal %aantal %
1970-1974 0 0% 10%
1975-1979 2 0% 40%
1980-1984 8 1% 10%
1985-1989 5 1% 20%
1990-1994 2 0% 61%
1995-1999 8 1% 10%
2000-2004 6 1% 00%
2005-heden 5 1% 00%

 36 4% 152%
  

     
             
             
             
             

         Drenthe DR   
periode herbestemmingen sloop 
 aantal % aantal %
1970-1974 0 0% 0 0%
1975-1979 1 0% 0 0%
1980-1984 2 0% 0 0%
1985-1989 0 0% 1 0%
1990-1994 0 0% 0 0%
1995-1999 1 0% 1 0%
2000-2004 0 0% 0 0%
2005-heden 2 0% 0 0%

 6 1% 2 0%
  
  

            
          
           
            

Friesland FRL   
periode herbestemmingen sloop 
 aantal % aantal %
1970-1974 7 1% 0 0%
1975-1979 7 1% 0 0%
1980-1984 8 1% 1 0%
1985-1989 12 1% 1 0%
1990-1994 5 1% 1 0%
1995-1999 17 2% 2 0%
2000-2004 26 3% 2 0%
2005-heden 6 1% 0 0%

 88 9% 7 1%
  
  

         
         
         

             

         Drenthe DR   
periode herbestemmingen sloop 
 aantal % aantal %
1970-1974 0 0% 0 0%
1975-1979 1 0% 0 0%
1980-1984 2 0% 0 0%
1985-1989 0 0% 1 0%
1990-1994 0 0% 0 0%
1995-1999 1 0% 1 0%
2000-2004 0 0% 0 0%
2005-heden 2 0% 0 0%

 6 1% 2 0%
  
  

            
          
           
            

Friesland FRL   
periode herbestemmingen sloop 
 aantal % aantal %
1970-1974 7 1% 0 0%
1975-1979 7 1% 0 0%
1980-1984 8 1% 1 0%
1985-1989 12 1% 1 0%
1990-1994 5 1% 1 0%
1995-1999 17 2% 2 0%
2000-2004 26 3% 2 0%
2005-heden 6 1% 0 0%

 88 9% 7 1%
  
  

         
         
         

             

0%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
4%

0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
2%

1
4
1
2
6
1
5
2

15
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Grafiek 11b  Aantallen herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied

 11b     Aantal herbestemmingen en sloop per stedelijk gebied              

    passend     neutraal     niet-passend    
    te veel     te weinig     geen herbestemming  
              

functiegroepen 1 zeer sterk stedelijk2 sterk stedelijk 3 matig stedelijk 4 weinig stedelijk 5 niet-stedelijk 
  aantal %sub %tot aantal %sub %tot aantal %sub %tot aantal %sub %tot aantal %sub %tot 

1 religieus + meervoudig gebruik 5 2% 2% 7 2% 1% 1 1% 0% 2 1% 0% 7 5% 1%
2 gebouwen voor verkeer en industrie 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 2 1% 0%
3 kantoor- en handelsgebouwen 9 4% 1% 31 11% 3% 10 8% 1% 21 13% 2% 18 13% 2%
4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie 3 1% 0% 12 4% 1% 6 5% 1% 7 4% 1% 2 1% 0%
5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 12 6% 1% 23 8% 2% 14 11% 2% 13 8% 1% 13 9% 1%
6 religieuze functies 49 23% 5% 55 19% 6% 19 15% 2% 20 12% 2% 7 5% 1%
7 onderwijs, cultuur en wetenschap 17 8% 2% 18 6% 2% 11 9% 1% 17 11% 2% 31 22% 3%
8 woongebouwen 16 7% 2% 33 12% 4% 10 8% 1% 32 20% 3% 36 26% 4%
9 multifunctioneel 16 7% 2% 7 2% 1% 2 2% 0% 4 2% 0% 7 5% 1%
10 overig 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 1 1% 0% 1 1% 0%
11 onbekend 14 7% 2% 10 4% 1% 6 5% 1% 4 2% 0% 0 0% 0%
12 sloop 74 34% 8% 89 31% 10% 48 38% 5% 40 25% 4% 15 11% 2%

  215 100% 25% 285 100% 31% 127 100% 14% 161 100% 17% 139 100% 15%
           

Totaal 927           
          

Grafiek 12  Aantallen herbestemmingen en sloop per typegrootte

12Aantallen herbestemmingen en sloop per typegrootte            

           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

functiegroep S  M  L  XL  totaal   
  aantal % aantal % aantal % aantal % aantal  
 1 religieus + meervoudig gebruik 2 17% 2 17% 4 33% 4 33% 12 100% 
 2 gebouwen voor verkeer en industrie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 3 kantoor- en handelsgebouwen 1 17% 2 33% 1 17% 2 33% 6 100% 
 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie 1 17% 1 17% 1 17% 3 50% 6 100% 
 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 1 11% 0 0% 4 44% 4 44% 9 100% 
 6 religieuze functies 0 0% 5 29% 7 41% 5 29% 17 100% 
 7 onderwijs, cultuur en wetenschap 2 25% 1 13% 2 25% 3 38% 8 100% 
 8 woongebouwen 5 28% 4 22% 6 33% 3 17% 18 100% 
 9 multifunctioneel 1 9% 2 18% 2 18% 6 55% 11 100% 
 10 overig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
 11 onbekend 0 0% 0 0% 6 50% 6 50% 12 100% 
 12 sloop 0 0% 1 4% 9 33% 17 63% 27 100% 

Totaal 13 18 42 53 126  
   10% 14% 33% 42% 100% 
             

Grafiek 13  Aantallen herbestemmingen en sloop per typevorm

13Aantallen herbestemmingen en sloop per typevorm              

             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

functiegroep 1 basilica 2 centraalbouw3 kruisvorm 4 doosvorm 5 overig totaal   
  aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal
 1 religieus + meervoudig gebruik 5 38% 1 8% 1 8% 1 8% 5 4% 13
 2 gebouwen voor verkeer en industrie 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  
 3 kantoor- en handelsgebouwen 2 29% 1 14% 0 0% 0 0% 4 3% 7  
 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie 2 29% 1 14% 0 0% 2 2% 2 2% 7  
 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 6 60% 1 10% 1 10% 1 1% 1 1% 10  
 6 religieuze functies 4 27% 0 0% 1 7% 3 2% 7 6% 15  
 7 onderwijs, cultuur en wetenschap 2 29% 1 14% 0 0% 1 1% 3 2% 7  
 8 woongebouwen 7 39% 1 6% 1 6% 4 3% 5 4% 18  
 9 multifunctioneel 2 15% 3 23% 3 23% 0 0% 5 4% 13  
 10 overig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0  
 11 onbekend 5 38% 0 0% 2 15% 3 2% 3 2% 13  
 12 sloop 9 31% 7 24% 2 7% 5 4% 6 5% 29  

Totaal 44 16 11 20 41 132  
Totaal met sloop  33% 12% 8% 15% 31% 100% 

Totaal zonder sloop  34% 9% 9% 15% 34% 100% 
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Grafiek 14a  1 Percentage herbestemmingen per functiegroep per bouwperiode (hele groslijst)

14aPercentage herbestemmingen per functiegroep per bouwperiode (hele groslijst)        
                

bouwperiode 1 religieus + meervoudig gebruik 
   aantal %subtot %totaal
 <1560  8 36% 1%
 1561-1799 0 0% 0%
 1800-1849 1 5% 0%
 1850-1899 4 18% 0%
 1900-1940 6 27% 1%
 1941-1969 3 14% 0%
 >1970  0 0% 0%

  22 100% 2%
       
       
       

                

        bouwperiode 2 gebouwen voor verkeer en industrie 
            aantal %subtot %totaal
          <1560  0 0% 0%
          1561-1799 0 0% 0%
          1800-1849 0 0% 0%
          1850-1899 2 100% 0%
          1900-1940 0 0% 0%
          1941-1969 0 0% 0%
          >1970  0 0% 0%
           2 100% 0%
           
           
                
                
                
                
                
                
                
                
                

bouwperiode 3 kantoor- en handelsgebouwen 
   aantal %subtot %totaal
 <1560  10 11% 1%
 1561-1799 4 4% 0%
 1800-1849 3 3% 0%
 1850-1899 26 29% 3%
 1900-1940 24 27% 3%
 1941-1969 17 19% 2%
 >1970  5 6% 1%

  89 100% 10%
  
  

       
                

bouwperiode 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
   aantal %subtot %totaal
 <1560  4 13% 0%
 1561-1799 0 0% 0%
 1800-1849 1 3% 0%
 1850-1899 1 3% 0%
 1900-1940 9 30% 1%
 1941-1969 11 37% 1%
 >1970  4 13% 0%

  30 100% 3%
  
  

       
                
                
                
                
                
                
                
                
                

bouwperiode 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 
aantal %subtot %totaal

<1560 8 11% 1%
1561-1799 2 3% 0%
1800-1849 4 5% 0%
1850-1899 15 20% 2%
1900-1940 16 21% 2%
1941-1969 21 28% 2%
>1970 9 12% 1%

75 100% 8%

   
           

bouwperiode 6 religieuze functies 
aantal %subtot %totaal

<1560 6 4% 1%
1561-1799 2 1% 0%
1800-1849 3 2% 0%
1850-1899 19 13% 2%
1900-1940 41 27% 4%
1941-1969 64 43% 7%
>1970 15 10% 2%

150 100% 16%

        
        
        
           
           
           
           
           
           

bouwperiode 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 
aantal %subtot %totaal

<1560 8 11% 1%
1561-1799 2 3% 0%
1800-1849 4 5% 0%
1850-1899 15 20% 2%
1900-1940 16 21% 2%
1941-1969 21 28% 2%
>1970 9 12% 1%

75 100% 8%

   
           

bouwperiode 6 religieuze functies 
aantal %subtot %totaal

<1560 6 4% 1%
1561-1799 2 1% 0%
1800-1849 3 2% 0%
1850-1899 19 13% 2%
1900-1940 41 27% 4%
1941-1969 64 43% 7%
>1970 15 10% 2%

150 100% 16%

        
        
        
           
           
           
           
           
           

       bouwperiode 7 onderwijs, cultuur en wetenschap 
       aantal %subtot %totaal
       <1560 17 18% 2%
       1561-1799 9 10% 1%
       1800-1849 6 6% 1%
       1850-1899 23 24% 2%
       1900-1940 18 19% 2%
       1941-1969 19 20% 2%
       >1970 2 2% 0%
       94 100% 10%
       
       
          
          

      bouwperiode 8 woongebouwen 
      aantal %subtot %totaal
      <1560 6 5% 1%
      1561-1799 2 2% 0%
      1800-1849 5 4% 1%
      1850-1899 21 17% 2%
      1900-1940 60 47% 6%
      1941-1969 28 22% 3%
      >1970 5 4% 1%
      127 100% 14%

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

      bouwperiode 9 multifunctioneel 
      aantal %subtot %totaal
      <1560 15 42% 2%
      1561-1799 10 28% 1%

       1800-1849 1 3% 0%
       1850-1899 3 8% 0%
       1900-1940 4 11% 0%
       1941-1969 3 8% 0%
       >1970 0 0% 0%
       36 100% 4%
       
       
          
          

bouwperiode 10 overig  
aantal %subtot %totaal

<1560 0 0% 0%
1561-1799 0 0% 0%
1800-1849 0 0% 0%
1850-1899 0 0% 0%
1900-1940 1 50% 0%
1941-1969 1 50% 0%
>1970 0 0% 0%

2 100% 0%
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       bouwperiode totaal  
       aantal %tot
       <1560 87 9%
       1561-1799 33 4%
       1800-1849 34 4%
       1850-1899 159 17%

      1900-1940 265 29%
       1941-1969 301 32%
       >1970 48 5%
       927 100%
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

      bouwperiode 11 onbekend 
      aantal %subtot %totaal
      <1560 1 3% 0%
      1561-1799 0 0% 0%
      1800-1849 0 0% 0%
      1850-1899 5 15% 1%
      1900-1940 12 35% 1%
      1941-1969 12 35% 1%
      >1970 4 12% 0%
      34 100% 4%
      
      

          
          

     bouwperiode 12 sloop  
     aantal %subtot %totaal
     <1560 12 5% 1%
     1561-1799 4 2% 0%
     1800-1849 10 4% 1%
     1850-1899 40 15% 4%
     1900-1940 74 28% 8%
     1941-1969 122 46% 13%
     >1970 4 2% 0%
     266 100% 29%
       
       

       totaal 927 100%
          
          
          
          
          
          
          
          
          

14b Aantal gesloopte kerken per bouwperiode in de tijd (hele groslijst)        

              
               
               
               
               
               
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
          
          
               
               
               
               
              
periode <1560 1561-1799 1800-1849 1850-1899 1900-1940 1941-1969 >1970 
 aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %
1970-1974 2 1% 1 0% 2 1% 15 6% 17 6% 0 0% 0 0%
1975-1979 1 0% 0 0% 3 1% 7 3% 11 4% 3 1% 0 0%
1980-1984 2 1% 0 0% 3 1% 4 2% 10 4% 7 3% 0 0%
1985-1989 0 0% 2 1% 0 0% 3 1% 7 3% 9 3% 0 0%
1990-1994 2 1% 1 0% 2 1% 5 2% 10 4% 23 9% 2 1%
1995-1999 1 0% 0 0% 0 0% 4 2% 7 3% 29 11% 0 0%
2000-2004 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 6 2% 30 11% 0 0%
2005-heden 2 1% 0 0% 0 0% 1 0% 6 2% 21 8% 2 1%

 12 5% 4 2% 10 4% 40 15% 74 28% 122 46% 4 2%
          

Grafiek 15 1  Percentage herbestemmingen per functiegroep per stijlperiode (Rijksmonumenten)
15Percentage herbestemmingen per functiegroep per stijlperiode (Rijksmonumenten)     

            
       stijlperiode  1 religieus + meervoudig gebruik 
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 7 7%
       Klassieke Bouwkunst  0 0%
       Neostijlen  5 5%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 1 1%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
        
           
        13 13%
      
      
       
       

      stijlperiode  2 gebouwen voor verkeer en industrie 
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
       Klassieke Bouwkunst  0 0%
       Neostijlen  0 0%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
      
            
         0 0%
       
       
            
            
           
           
           
           
           
           

          
       stijlperiode  3 kantoor- en handelsgebouwen 
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
       Klassieke Bouwkunst  1 1%
       Neostijlen  2 2%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
         
           
        3 3%
       
       
           
           

      stijlperiode  4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
       Klassieke Bouwkunst  0 0%
        Neostijlen  2 2%
        Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 1 1%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 4 4%
        
           
        7 7%
       
       
           
           
           
           
           
           
           
            
            

           

      stijlperiode  5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 
         aantal %
        Middeleeuwse Bouwkunst 1 1%
        Klassieke Bouwkunst  1 1%
       Neostijlen  5 5%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 1 1%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
        
           
        8 8%
       
       
           
           

       stijlperiode  6 religieuze functies 
          aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
       Klassieke Bouwkunst  1 1%
       Neostijlen  8 8%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 1 1%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
        
           
        10 10%
       
       
        
        
       
      
         
         
         
         
         

Grafiek 14b  1 Aantal gesloopte kerken per bouwperiode in de tijd (hele groslijst)
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     stijlperiode  7 onderwijs, cultuur en wetenschap 
       aantal %
      Middeleeuwse Bouwkunst 3 3%
      Klassieke Bouwkunst  6 6%
      Neostijlen  5 5%
      Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 2 2%
        
           
         16 16%
       
      
          
        

      stijlperiode  8 woongebouwen 
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 1 1%
       Klassieke Bouwkunst  2 2%
       Neostijlen  7 7%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 2 2%
         
           
        12 12%
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          

      stijlperiode  9 multifunctioneel  
         aantal %
       Middeleeuwse Bouwkunst 15 15%
       Klassieke Bouwkunst  6 6%
        Neostijlen  3 3%
       Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
       Jonge Bouwkunst (traditioneel) 1 1%
      
         
       25 25%
      
      
         
         

     stijlperiode  10 overig 
       aantal %
        Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
        Klassieke Bouwkunst  0 0%
       Neostijlen  0 0%
      Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
      Jonge Bouwkunst (traditioneel) 0 0%
      
         
       0 0%
      
      
         
         
         
         
         
         
         
         
         

           

       stijlperiode  11 onbekend  
         aantal %
        Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
        Klassieke Bouwkunst  0 0%
        Neostijlen  3 3%
        Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 2 2%
        
           
         5 5%
        
        
            
            

       stijlperiode  12 sloop   
         aantal %
        Middeleeuwse Bouwkunst 0 0%
        Klassieke Bouwkunst  0 0%
        Neostijlen  1 1%
        Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 0 0%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 1 1%
        
           
         2 2%
            
            
        totaal stijlperioden  101 100%
            
        totaal bouwperioden  927 11%
            
          
           
           
           
           

          
        stijlperiode  totaal   
          aantal %
        Middeleeuwse Bouwkunst 27 27%
        Klassieke Bouwkunst  17 17%
        Neostijlen  41 41%
        Jonge Bouwkunst (vernieuwend) 4 4%
        Jonge Bouwkunst (traditioneel) 12 12%
         
            
         101 100%
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Grafiek 16 1  Aantal afgestoten kerken naar status in Noord- en Zuid-Holland
16Aantal afgestoten kerken naar status          

              

       monumentstatus NH-ZH     
        aantal totaal% bekend%   
        GM 31 9% 10%  
        PM 3 1% 1%  
        RM 69 19% 22%  
        UNESCO 2 1% 1%  
        beschermd 3 1% 1%  
        geen 205 58% 65%  
        onbekend 42 12%    
         355 100% 100%  
              
        percentage NH-ZH tov NL 38%   
              
              
              

             
        monumentstatus NL     
        aantal totaal% bekend%   
        GM 56 6% 10%  
        PM 3 0% 1%  
        RM 106 11% 19%  
       UNESCO 3 0% 1%  
        beschermd 3 0% 1%   
        geen 392 42% 70%  
        onbekend 364 39%    
         927 100% 100%  
              
              
              
              
              
              
              
              

16Aantal afgestoten kerken naar status          
              

       monumentstatus NH-ZH     
        aantal totaal% bekend%   
        GM 31 9% 10%  
        PM 3 1% 1%  
        RM 69 19% 22%  
        UNESCO 2 1% 1%  
        beschermd 3 1% 1%  
        geen 205 58% 65%  
        onbekend 42 12%    
         355 100% 100%  
              
        percentage NH-ZH tov NL 38%   
              
              
              

             
        monumentstatus NL     
        aantal totaal% bekend%   
        GM 56 6% 10%  
        PM 3 0% 1%  
        RM 106 11% 19%  
       UNESCO 3 0% 1%  
        beschermd 3 0% 1%   
        geen 392 42% 70%  
        onbekend 364 39%    
         927 100% 100%  
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Grafiek 17 1 Aantal herbestemde en gesloopte kerken naar status in Noord- en Zuid-Holland17Aantal herbestemde en gesloopte kerken naar status       
             

       monumentstatus 1 religieus + meervoudig gebruik 
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 11% 1%
        PM 1 6% 0%
        RM 11 61% 3%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 3 17% 1%
        onbekend 1 6% 0%
         18 100% 5%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 2 gebouwen voor verkeer en industrie
        aantal %sub %totaal  
        GM 0 0% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 0 0% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 0 0% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         0 0% 0%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 3 kantoor- en handelsgebouwen 
        aantal %sub %totaal  
        GM 4 14% 1%
        PM 1 3% 0%
        RM 2 7% 1%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 1 3% 0%
        geen 15 52% 4%
        onbekend 6 21% 2%
         29 100% 8%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 18% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 1 9% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 7 64% 2%
        onbekend 1 9% 0%
         11 100% 3%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 7 onderwijs, cultuur en wetenschap 
        aantal %sub %totaal  
        GM 1 4% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 13 54% 4%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 7 29% 2%
        onbekend 3 13% 1%
         24 100% 7%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 8 woongebouwen   
        aantal %sub %totaal  
        GM 4 12% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 7 21% 2%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 1 3% 0%
        geen 12 35% 3%
        onbekend 10 29% 3%
         34 100% 10%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

17Aantal herbestemde en gesloopte kerken naar status       
             

       monumentstatus 1 religieus + meervoudig gebruik 
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 11% 1%
        PM 1 6% 0%
        RM 11 61% 3%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 3 17% 1%
        onbekend 1 6% 0%
         18 100% 5%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 2 gebouwen voor verkeer en industrie
        aantal %sub %totaal  
        GM 0 0% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 0 0% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 0 0% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         0 0% 0%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 3 kantoor- en handelsgebouwen 
        aantal %sub %totaal  
        GM 4 14% 1%
        PM 1 3% 0%
        RM 2 7% 1%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 1 3% 0%
        geen 15 52% 4%
        onbekend 6 21% 2%
         29 100% 8%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 4 gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 18% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 1 9% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 7 64% 2%
        onbekend 1 9% 0%
         11 100% 3%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 5 restauratie, amusement- en recreatiegebouwen 
        aantal %sub %totaal  
        GM 3 12% 1%
        PM 1 4% 0%
        RM 6 23% 2%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 1 4% 0%
        geen 14 54% 4%
        onbekend 1 4% 0%
         26 100% 7%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 6 religieuze functies   
        aantal %sub %totaal  
        GM 6 9% 2%
        PM 0 0% 0%
        RM 7 10% 2%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 43 64% 12%
        onbekend 11 16% 3%
         67 100% 19%
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       monumentstatus 9 multifunctioneel   
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 8% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 20 80% 6%
        UNESCO 2 8% 1%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 1 4% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         25 100% 7%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 10 overig    
        aantal %sub %totaal  
        GM 0 0% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 0 0% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 1 100% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         1 100% 0%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 7 onderwijs, cultuur en wetenschap 
        aantal %sub %totaal  
        GM 1 4% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 13 54% 4%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 7 29% 2%
        onbekend 3 13% 1%
         24 100% 7%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 8 woongebouwen   
        aantal %sub %totaal  
        GM 4 12% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 7 21% 2%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 1 3% 0%
        geen 12 35% 3%
        onbekend 10 29% 3%
         34 100% 10%
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        aantal %sub %totaal  
        GM 2 8% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 20 80% 6%
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        beschermd 0 0% 0%
        geen 1 4% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         25 100% 7%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 10 overig    
        aantal %sub %totaal  
        GM 0 0% 0%
        PM 0 0% 0%
        RM 0 0% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 1 100% 0%
        onbekend 0 0% 0%
         1 100% 0%
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

       monumentstatus 11 onbekend   
        aantal %sub %totaal  
        GM 5 23% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 2 9% 1%
        UNESCO 0 0% 0%
        beschermd 0 0% 0%
        geen 13 59% 4%
        onbekend 2 9% 1%
         22 100% 6%
             
            
             
             
             

       monumentstatus 12 sloop    
        aantal %sub %totaal  
        GM 2 2% 1%
        PM 0 0% 0%
        RM 0 0% 0%
        UNESCO 0 0% 0%
       beschermd 0 0% 0%
        geen 89 91% 25%
        onbekend 7 7% 2%
         98 100% 28%
             
             
             
        TOTAAL 355 100%
             
        van waarde (zonder sloop) 99 42%
        geen (zonder sloop)  103 44%
        onbekend (zonder sloop) 33 14%
          235 100%
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       monumentstatus 11 onbekend   
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        beschermd 0 0% 0%
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Grafiek 18  Aantal aanwijzingen (ruim) voor, tijdens of na herbestemming
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Grafiek 19  Meest voorkomende waarderingscriteria bij rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
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Grafiek 20  Religieuze waarde bij rijksmonumenten
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4 Categorieën denominaties

Een denominatie is een kerkgenootschap als afstammeling van het Christendom.

1 Katholieke Kerken 
1a. Rooms-Katholieke Kerk 

 •  Rooms-Katholiek Kerkgenootschap

1b. Overige Katholieke Kerken 

 •  Oud-Katholieke Kerk van Nederland 

 •  Katholiek Apostolische Gemeente 

 •  Katholiek Apostolische Kerk 

 •  Onafhankelijke Katholieke Kerk 

2 Protestantse Kerken 
2a. PKN 

 •  Nederlandse Hervormde Kerk 

 •  Gereformeerde kerken in Nederland 

 •  Nederlands Protestanten Bond 

 •  Evangelisch Lutherse Kerk 

2b. Bevindelijke Gereformeerde Kerken 

 •  Oud Gereformeerde Gemeenten

 •  Gereformeerde Gemeenten 

 •  Hersteld Hervormde Kerk 

2c. Orthodox Gereformeerde Kerken 

 •  CGK Christelijke Gereformeerde Kerken

 •  GKV Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt) 

 •  GKV Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt buiten verband) 

 •  NGK Nederlands Gereformeerde Kerken 

 •  VGKN Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland 

 •  GHK De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) 

2d. Evangelische en Pinksterkerken 

 •  Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

 •  Leger des Heils 

 •  Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

 •  Unie van Baptistengemeenten in Nederland 

 •  Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

 •  Evangelische Broedergemeente 

 •  Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten (ABC-gemeenten) 

 •  Vrije Baptisten 

2e. Overige Christelijke Kerken 

 •  Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 

 •  Molukse Evangelische Kerk 

 •  Doopsgezinden 

 •  Algemene Doopsgezinde Sociëteit 

 •  Remonstrantse Broederschap

 •  Apostolisch Genootschap 
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 •  Apostolische Christenen 

 •  Hersteld Apostolisch Genootschap 

 •  Hersteld Apostolische Kerk 

 •  Hersteld Apostolische Zendingsgemeente 

 •  Nieuw Apostolische Kerk 

 •  Christen Gemeente 

 •  Gemeente des Heren 

 •  Gemeente Gods 

 •  Gemeenschap van Christus 

 •  Gemeente van Christus 

 •  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 

 •  Jehovah Getuigen 

 •  Kerk van de Nazarener 

 •  Nationaal Kruisleger 

 •  Quakers 

 •  Theosofische Tempel 

 •  Christian Science 

2f. Buitenlands Orthodox 

 •  Koptisch-Orthodoxe Kerk

 •  Vereniging van Orthodoxen H. Nikolaas van Myra

 •  Syrisch-Orthodoxe Kerk 

 •  Armeens Apostolische Kerk 

 •  Byzantijns-Orthodoxe Kerk 

 •  Grieks-Orthodoxe Kerk 

 •  Oosters-Orthodoxe Kerk 

 •  Russisch-Orthodoxe Kerk 

 •  Servisch-Orthodoxe Kerk 

3 Joodse Kerken 
 •  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap

 •  Portugees-Israëlitische Gemeente

 •  Verbond van Progressief Jodendom 

4 Overige Religies 
 •  Boeddhisme 

 •  Hindoeïsme 

 •  Islam 
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5 Categorieën functiegroepen

De verschillende functiegroepen bij een herbestemming zoals beschreven in de Herbestemmingswijzer�, 

en toegepast voor de categorisering van functies in de groslijst.

2 Gebouwen voor verkeer en industrie
2� Spoorweggebouwen

22 Gebouwen voor het wegverkeer

23 Gebouwen voor het waterverkeer

24 Gebouwen voor het luchtverkeer

25  Gebouwen voor mijnbouw, energie, communicatie

26 Landbouwbedrijfsgebouwen

27 Fabrieken

28 Pakhuizen, op- en overslagruimten, magazijnen

3 Kantoor en handelsgebouwen
3� Overheids- en gerechtsgebouwen

32 Kantoorgebouwen

34 Winkel etc.

37 Voor het publiek toegankelijke bedrijfsgebouwen

38 Gebouwen voor openbare diensten

4 Gebouwen voor gezondheidszorg, sociale verzorging en detentie
4�  Ziekenhuizen

42  Andere gezondheidsdiensten

44  Tehuizen

45  Voorzieningen sociale verzorging

46  Dierenverzorgingsgebouwen in het algemeen

48  Gevangenissen

5 Restauratie, amusement- en recreatiegebouwen
5�  Restaurants, cafés, bars

52  Amusementsgebouwen

53  Ontmoetingscentra, wijkgebouwen, gemeenschapscentra

54  Zwembaden

56  Sporthallen

�  Hek, M., J. Kamstra  et al., Herbestemmingswijzer. Herbestemming van bestaand vastgoed. Delft 2004.
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6 Gebouwen voor religieuze functies
6�  Religieuze gebouwencentra

62  Kathedralen

63  Kerken en kapellen

64  Zendingsposten, ontmoetingscentra, vrijmetselaarsloges

65  Andere niet voor bewoning bestemde religieuze gebouwen

66  Kloosters, abdijen

67 Begraafplaatsen

7 Gebouwen voor onderwijs, cultuur en wetenschap
7�  Scholen

72  Universiteiten, hogescholen73 Gebouwen voor wetenschappelijk onderzoek

74  Gebouwen voor beroeps- en wetenschappelijke genootschappen

75  Dierentuinen, musea, kunstgalerijen

76  Bibliotheken

77  Informatie- en expositiegebouwen in het algemeen

78  Studio’s

8 Woongebouwen in het algemeen
8�  Huisvesting, woningen in het algemeen

84  Bijzondere woongebouwen in het algemeen

85  Hotels, etc.

86  Historische woongebouwen

87  Verplaatsbare wooneenheden

88  Bijgebouwen



245

6 Categorieën stijlperioden

Middeleeuwse Bouwkunst Romaans  950-�250

  Gotisch �230-�560

Klassieke Bouwkunst Vroeg-Renaissance �525-�600

  Renaissance �6e eeuw

  Hollands Classicisme �7e eeuw

  Barok �7e eeuw

  Huiskerken �578-�853

  Lodewijkstijlen �8e eeuw

Neostijlen Eclecticisme �840-�9�0

  Waterstaats �9e eeuw

  Neoromaans �9e eeuw

  Neogotiek �9e eeuw

  Neoclassicisme �9e eeuw

  Neorenaissance �9e eeuw

Jonge Bouwkunst Jugendstil & Art deco 20e eeuw

(vernieuwend) Antroposofische bouwstijl 20e eeuw

  Constructivisme 20e eeuw

  Expressionisme 20e eeuw

  Functionalisme 20e eeuw

  Nieuwe bouwen 20e eeuw

  Modernisme 20e eeuw

  Brutalisme 20e eeuw

  Structuralisme 20e eeuw

  Postmodernisme 20e eeuw

Jonge Bouwkunst Rationalisme (Berlage) 20e eeuw

(traditioneel) Nieuw Historiserend 20e eeuw

  Amsterdamse school 20e eeuw

  Traditionalisme 20e eeuw

  Delftse School 20e eeuw
  Bossche School 20e eeuw
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7 Aanwijzingscriteria RACM

Objecten worden door de RACM aan de volgende criteria getoetst om hun monumentwaardigheid te 

onderzoeken.

7.1 Cultuurhistorische waarden
• Belang van de kerk als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaal- economische en/of geeste-

lijke ontwikkeling […in casu ontwikkelingen in de naoorlogse liturgie, uitdrukking van een gedachte-

goed van een bepaald kerkgenootschap];

• Belang van de kerk als bijzondere uitdrukking van een beleidsmatige en/of bestuurlijke ontwikkeling 

[…in casu maatschappelijke ontwikkelingen, lokale regelgeving t.a.v. torens, regelgeving t.a.v. plaats 

van de kerk in stad of dorp];

• Belang van de kerk wegens innovatieve waarde of pionierskarakter als bijzondere uitdrukking van een 

technische en/of typologische ontwikkeling […gebruik van beton, nieuwe plattegrondvormen , 

verdiepingskerk].

7.2 Architectuur- / Kunsthistorische waarden
• Bijzonder belang van de kerk voor de geschiedenis van de architectuur […in casu een goed voorbeeld 

van een bepaalde stijl of bouwtrant, uitdrukking van de ontwikkeling in de naoorlogse kerkelijke  

architectuur];

• Bijzonder belang van de kerk voor het oeuvre van een (tuin-)architect;

• Belang van de kerk wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp […zoals gave 

verhoudingen, zorgvuldige detaillering, gevarieerd kleur- en materiaalgebruik];

• Belang van de kerk wegens bijzonder(e) materiaalgebruik, detaillering, constructiewijze en/of 

ornamentiek;

• Belang van de kerk wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur(onderdelen);

• Bijzondere betekenis van de kerk wegens de in, aan of bij de kerk toegepaste kunstwerken […in casu 

speciaal voor de kerk ontworpen kunstwerken, kunstwerken uit de bouwtijd, gesammtkunstwerk].

7.3 Stedenbouwkundige / Ensemblewaarden
• Betekenis van de kerk als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, archi-

tectuuurhistorisch en stedenbouwkunsig van nationaal belang is […in casu een complex, buurt, wijk 

of dorp met een belangrijk stedenbouwkundig concept];

• Bijzondere betekenis van de kerk wegens de markante situering verbonden met de ontwikkeling/

uitbreiding van een stad, dorp of wijk […in casu de samenhang in functie, schaal en verschijnings-

vorm met andere bebouwing, wegen en groenvoorziening / rol in opzet van de wijk];

• Bijzondere betekenis van de kerk wegens de wijze van verkaveling, inrichting van de openbare ruimte 

en/of specifieke functies en/of de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en/ 

of  water […in casu positionering in groenstroken];

• Bijzondere betekenis van de kerk voor het aanzien van een stad, dorp of wijk […in casu een beeld-

bepalende landmark of markant oriëntatiepunt];

• Bijzondere betekenis van de kerk wegens de samenhang met bijbehorende bjgebouwen (pastorie/

kosterij, nevenruimten, patronaatsgebouw, school, uitvaartcentrum).
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7.4 Gaafheid/herkenbaarheid
• Belang van de kerk wegens de architectonische gaafheid van ex- en/of interieur […en de herkenbaar-

heid van het oorspronkelijke concept];

• Belang van het complex wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende 

onderdelen [..kerk, pastorie/kosterij, nevenruimten, patronaatsgebouw, school, uitvaartcentrum];

• Belang van de kerk in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de stedelijke, dorpse of 

landschappelijke omgeving […voorzieningencentrum of –strook, plantsoen, park of woonbuurt].

7.5 Zeldzaamheid
• Belang van de kerk wegens architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische en/of steden-

bouwkundige en/of functionele zeldzaamheid;

• Betekenis van de kerk wegens zeldzame toepassing van kunstwerken.
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8 Beoordelingscommissies

Op 7 juli 2008 heeft er in Utrecht een bijeenkomst van drie beoordelingscommissies plaats gevonden.  

De expertise van een aantal van deze personen is naderhand ingezet om het onderzoek te toetsen.

1. Economische waarde
• de heer J. Gelderloos, directeur Vastgoedclub Amsterdam en Stichting Bijdrage Restauratie  

Monumenten Protestantse Kerk te Amsterdam

• de heer P. Stutvoet, directeur NV Monumenten Fonds Brabant

• de heer W. Vergouw, gemeente Den Haag

2. Monumentale/architectonische waarde
• de heer A. Reinstra, Kerkelijke Bouwkunst RACM

• de heer M. Baauw, architect Royal Haskoning en lid landelijke Werkgroep Kerkbouw PKN

• mevrouw H. de Haan, architectuurcriticus

• mevrouw L. Veldpaus, stedenbouwkundige Technische Universiteit Eindhoven

• mevrouw J. Rosbergen, stedenbouwkundige RACM

3. Maatschappelijke waarde
• de heer J. Broekhuizen, PKN en CIO-k

• de heer F. Bijdendijk, directeur Stadgenoot woningcorporatie

• de heer M. Bulthuis, Stadsherstel Historisch Rotterdam NV

• mevrouw N. Zemering, Bisdom Rotterdam
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9 Instrumentarium

9.1 Transformatiepotentiemeter2

Van der Voordt en Geraedts hebben een transformatiemeter ontwikkeld voor transformatie van kantoren 

naar woningen. Dit instrument kan aangepast worden tot een instrument voor herbestemming van 

kerken. Deze Quick Scan bestaat uit een aantal stappen waarin de mate waarin een gebouw kan worden 

getransformeerd wordt aangegeven:

Stap 0 - Inventarisatie aanbod op gebiedsniveau

Stap �  - Quick Scan op basis van vetocriteria (markt, locatie, gebouw, organisatie)

Stap 2  - Quick Scan: haalbaarheidsscan (zichtbaar welke criteria gunstig / ongunstig zijn, beoordeling  

    met graduele criteria)

Stap 3  - Quick Scan: bepaling Transformatieklasse

Stap 4  - Scan financiële haalbaarheid

Stap 5  - Checklijst risico’s planvorming

De Quick Scan Kerkelijk erfgoed is bedoeld om snel op gebouw- en locatie niveau te kunnen beoordelen 

wat de herbestemmingpotentie is. 

Een belangrijk verschil voor herbestemming van kerken is dat de nieuwe functie niet alleen woningen is, 

maar een breed scala van functiegroepen. Al leggen kerken hier vaak beperkingen op. Het functiekeuze-

model van Barend-Jan Schrieken (2000)3 kan hierbij een hulpmiddel zijn om doelgroepprofielen op te 

stellen. Bij stap drie wordt de transformatieklasse veranderd in een score per functie, zodat verschillende 

functies met elkaar worden vergeleken en niet verschillende kerken. 

9.2 Functiekeuzemodel 3

Bij het functiekeuzemodel van Schrieken zijn voor �9 verschillende functies aspecten beoordeeld met 

betrekking tot het vraagprofiel van de verschillende functies. Deze aspecten bestaan uit representativiteit 

locatie, voorzieningen, bereikbaarheid OV en auto en parkeren, representativiteit gebouw, afmetingen, 

uitbreidbaarheid, draagconstructie, gevel, ontsluiting, installaties en milieu. Deze aspecten zijn weer 

onderverdeeld in deelaspecten. Een aantal deelaspecten hebben een wegingsfactor. Aan de hand van een 

beoordelingsschaal van �-5 worden deelaspecten beoordeeld en zodoende een score per mogelijke 

functie bepaald. 

De score van de verschillende functies worden met elkaar vergeleken, waardoor de best passende 

functies verder kunnen worden uitgewerkt door middel van schetsontwerpen. Deze schetsontwerpen 

worden vervolgens financieel beoordeeld en op het behoud van de cultuurhistorische waarde.

Bij verbetering van het instrument is onderzoek naar de behoeftes van de verschillende functies een 

goede aanvulling. Daarnaast plaatst Schrieken kanttekeningen bij de correctiefactor van de locatie.  

De invloed hiervan binnen het model is klein, terwijl dit wel een grote invloed kan hebben. 

2  Voordt, T. van der, Van leegstand naar herbestemming, transformatie van kantoorgebouwen, Rotterdam 2007.
3 Schrieken, B.J., Geloof in transformatie, afstudeerscriptie Faculteit Bouwkunde, Diss. TU Delft, 2000.
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9.3 Transformatiemeter4 
Niels van der Vlist is met zijn onderzoek verder gegaan en ingegaan op de locatie-invloed van het 

kerkgebouw. Ook heeft hij op basis van referentieprojecten de haalbaarheid onderzocht en instrumenten 

ontwikkeld als hulpmiddel voor ontwikkelaars. De transformatiemeter is een stappenplan wat de 

transformatiemogelijkheden van een willekeurig kerkgebouw beoordeeld. Hij heeft hierbij de volgende 

stappen gedefinieerd:

Stap �  - Functiebeoordeling

Stap 2  - Gebouwbeoordeling

Stap 3  - Locatiebeoordeling

Stap 4  - Financiële beoordeling

Stap 5  - Eindweergave

Ten slotte: Beoordeling transformatiepotentie

Bij de beoordeling van de transformatie is alleen rekening gehouden met drie mogelijke functies: 

woningen, gezondheidscentrum of niet-commerciële kantoorruimte. 

9.4 Herbestemmingswijzer5 
In de herbestemmingswijzer wordt eveneens een stappenplan beschreven. Hierbij wordt ook bij de 

mogelijkheden voor herbestemming naar andere mogelijke nieuwe functies gekeken voor kantoorgebou-

wen. De stappen zijn onderverdeeld in vier fases, de functieselectie, functiecombinatie, het vlekkenplan 

en uiteindelijk de financiële toets. 

9.5 Cultuurhistorisch waarde model
Bij herbestemming van (rijks)monumenten is de beoordeling van de cultuurhistorische waarde een 

belangrijke factor bij het verkrijgen van subsidies. Uiteindelijk is de RACM of de gemeente de instelling 

die een oordeel geeft over de mate van behoud van cultuurhistorische waarde. Bij het beoordelen van de 

financiële haalbaarheid en de mogelijkheden van het aanpassen van het gebouw wil men graag in een 

vroeg stadium weten in hoeverre het gebouw aangepast kan worden. In dat kader hebben Schrieken 

(cultuurhistorische waardemeter) en Beers (bouwhistorische waardemeter)6 modellen ontwikkeld voor 

het bepalen van die waarde in een eerder stadium.

De historische waarde is ook van belang voor een afweging tussen verschillende kerkgebouwen binnen 

een kerkgemeente. Soms moet er een keuze worden gemaakt tussen verschillende gebouwen, waarbij de 

financiële afwegingen ten opzichte van de historische waarde moet worden afgewogen.

4  Voordt, T. van der, Van leegstand naar herbestemming, transformatie van kantoorgebouwen, Rotterdam 2007.
5  Hek, M., J. Kamstra  et al., Herbestemmingswijzer. Herbestemming van bestaand vastgoed. Delft 2004.
6  Beers, B.J., Nieuw licht in Eindhoven, afstudeerscriptie Faculteit Bouwkunde. Diss. TU Delft, 2004.
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10 Benchmarkingsonderzoek

Inleiding
Met het inventarisatieonderzoek is geprobeerd door middel van het vergelijken van gerealiseerde 

herbestemmingen en sloop/nieuwbouw situaties de verschillen in opbrengst te beredeneren. Hierbij 

wordt gebruikt gemaakt van de daadwerkelijk gemaakte kosten en baten. De uitslagen verschillen in:

• potenties worden geconsumeerd (winstmaximalisatie)

• potenties worden geoptimaliseerd (balans)

• potenties worden gefrustreerd (kapitaalvernietiging)

Een andere manier om te achterhalen wat de financiële verschillen kunnen zijn tussen herbestemmingen 

en sloop/nieuwbouw is het uitvoeren van een benchmarkingsonderzoek. Dit is een vergelijkingsonder-

zoek onder financiële experts, die aan de hand van een fictief voorbeeld voor diverse situaties de 

opbrengsten berekenen. De experts bestaan uit diverse instanties die zowel religieus erfgoed als een 

gemengd bezit vertegenwoordigen. De verschillende uitkomsten worden vergeleken.

Voor dit inventarisatieonderzoek is een financieel vraagstuk opgesteld bestaande uit drie trapsgewijze 

vergelijkingen voor een hypothetisch gebouw om verschillende invloeden te bepalen. Deze drie stappen 

behelzen de residuele waarde7 in maatschappelijke en in commerciële zin, de monumentale waarde en 

emotionele of religieuze waarde. 

Het doel van de casestudie is financieel inzicht in de invloed van een maatschappelijke of commerciële 

functie, een monumentaal gebouw en een religieus gebouw. 

Uitgangspunten situaties

Om de vergelijking helder te houden wordt voor de hypothese een gebouw en de locatie in hoofdlijnen 

omschreven. Als basis voor de casestudie wordt een industrieel gebouw uit �850 gebruikt. Na �850 is dit 

soort gebouwen veel gebouwd en vormt een groot probleemveld in de toekomstige leegstand. De 

voetprint van het gebouw is 2.000 m2, en circa 25 meter hoog. Het gebouw bestaat grotendeels uit een 

grote hal.

Voor goede vergelijkende berekeningen zijn bovendien de beschrijving van de randvoorwaarden van 

belang zoals: een stedelijke locatie in het centrum van Amsterdam, de omsluiting van een omliggende 

woonwijk, de aanwezigheid van voorzieningen als winkels en horeca, goede bereikbaarheid per openbaar 

vervoer, voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het bestemmingsplan geeft maatschappelijke 

doeleinden aan voor het terrein. Het gebouw is rijk gedecoreerd en de bouwkundige staat van het 

gebouw is redelijk. 

7  Residuele waarde: de waarde van de grond wordt afgeleid van de opbrengsten en kosten van de bestemming die daarop wordt 
gerealiseerd, waarbij de residuele waarde het verschil is tussen de VON-prijs en de bouwkosten, gehanteerd in de meest ruime zin, 
inclusief bijkomende kosten en BTW



Het gebouw dient in drie verschillende situaties te worden doorgerekend:

Situatie 1 – sloop & herontwikkeling van het industriële gebouw

�a. maatschappelijke functie (uitgaan van een bibliotheek)

�b. commerciële functie (uitgaan van woningbouw)

Situatie 2 – herbestemming monumentaal industrieel gebouw

2a. rijksmonument

2b. gemeentelijk monument

Situatie 3 – herbestemming monumentaal kerkgebouw

Door de verschillende stappen door te rekenen wordt een prijsvergelijking opgesteld, waarbij sloop/

nieuwbouw vergeleken kan worden met herbestemmingen. Het verschil in opbrengsten op basis van 

maatschappelijke of commerciële invullingen wordt hierbij inzichtelijk gemaakt. Wat een monumenten-

status voor de opbrengsten betekent is de volgende stap. Tenslotte wordt met deze opzet geprobeerd  

de emotionele en religieuze factor in geld uit te drukken.

Een soortgelijke benchmarking is opgenomen in de casebeschrijving van de Pius X in Alkmaar.  

Het bovenstaande benchmarkingsonderzoek is wel opgezet, maar niet uitgevoerd in verband met 

tijdgebrek. Toch kan onderzoek op deze wijze zeer nuttig zijn. De uitwerking van deze casestudie wordt 

dan ook gezien als aanbeveling.
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Het inventarisatieonderzoek ‘Herbestemming kerken en kerklocaties; een inventarisatie vanaf �970’  
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Projectbureau Belvedere.
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Het rapport ‘Herbestemming kerken en kerklocaties; een inventarisatie vanaf 1970’ en de begeleidende 

aanbevelingen ‘Aanbevelingen herbestemming kerken en kerklocaties; aan lokale overheden en kerkelijke 
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Inventarisatieproject Herbestemming kerken en kerklocaties

 t.a.v. mw. N. Roeterdink
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De expertise van een aantal van deze personen is naderhand ook ingezet om het onderzoek te 

toetsen.

Colofon
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