
Een onderzoek naar de vraag 
of het mogelijk is om op voorhand 

aan te geven welke ruimte voor 
transformatie een kerkgebouw biedt 

in plaats van achteraf 
aan te geven wat niet mag

Handreiking transformatieruimte 
voor kerkgebouwen





De reden om specifiek de ruimte voor transformatie 
binnen kerkgebouwen te onderzoeken is ontstaan 
vanuit het instrument kerkenvisies. In het kader van 
deze kerkenvisies vraagt de RCE alle betrokken partijen 
naar elkaar toe te bewegen, elkaar de ruimte te bieden 
en binnen die ruimte naar gedeelde oplossingen te 
zoeken. Maar wat is de ruimte die de erfgoedprofessi-
onal kan bieden? Staan de erfgoedwaarden onwrikbaar 
vast, of is er – uiteraard zonder de waarden aan te 
tasten – ook te bepalen wat van mindere waarde is en 
waar de transformatieruimte zit, de ruimte om wijzigin-
gen aan te brengen in een gebouw? 
Aan de erfgoedsector wordt regelmatig gevraagd wat 
er kan of mag in een monument. Het is niet makkelijk 
om een antwoord te formuleren op deze vraag. Ener-
zijds omdat erfgoedzorg draait om maatwerk. Ander-
zijds omdat erfgoedprofessionals vooral opgeleid zijn 
om aan te geven wat waardevol is, en niet zozeer om 
de minder belangrijke elementen te duiden. 

Toch is dat juist waar de vraag over transformatieruim-
te over gaat. Want om aan te geven wat er mogelijk 
is, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen 
de verschillende waarden. Om meer grip te kunnen 
krijgen op deze verschillende waarden en de trans-
formatieruimte is dit onderzoek uitgevoerd. Hiermee 
wordt geprobeerd een bijdrage te leveren aan het 
debat over erfgoedwaarden, in eerste instantie binnen 
de erfgoedsector. 
 

De zoektocht naar transformatieruimte geldt natuurlijk 
over de hele breedte van het erfgoed. Dit onderzoek 
is echter specifiek gericht op kerkgebouwen. Daarbij 
blijkt dat de transformatie van kerken bijzonder is en 
gepaard gaat met veel spanningen. Waardoor komt 
dat precies? Kerkgebouwen spelen een grote rol in ons 
collectieve geheugen. Een kerk bouwen was tot diep 
in de jaren ‘60 de meest eervolle opdracht voor een 
architect. Ze vormen ankerpunten in ons landschap, 
onze steden en dorpen en ze zijn verweven met veel 
levensgebeurtenissen. Kerkgebouwen zijn bovendien 
belangrijke culturele locaties met onder andere 
historische schilderingen, interieurs en objecten zoals 
preekstoelen en orgels. Maar kerkgebouwen zijn hun 
religieuze functie aan het verliezen. Er is berekend dat 
tot 2030 circa 1700 kerkgebouwen aan hun functie 
worden onttrokken. Dit is een bijverschijnsel van een 
grote maatschappelijke verandering, meer gericht op 
persoonlijke vrijheid en minder op
saamhorigheid. Deze ontwikkeling raakt ons dus 
allemaal, als erfgoedprofessional én als mensen.

Wij zijn goed in 
spelregels, maar 

minder goed in het 
spel zonder regels.

(Marc Chavannes)

Inleiding 



In deze handreiking staat de volgende 
probleemstelling centraal:

Is op voorhand aan te geven waar ruimte zit om te 
transformeren? En zo ja, waar zit die ruimte?

Om antwoord te krijgen op de vraag of er op voorhand 
aan te geven is welke transformatieruimte een kerk-
gebouw biedt, is er gewerkt met verschillende 
onderzoeksvragen. Per hoofdstuk licht deze hand-
reiking de volgende vragen verder uit:

1. Wat of wie bepaalt de waarden van een 
 kerkgebouw?
2. Hoe bepalen we de erfgoedwaarden van een  
 kerkgebouw?
3. Welke aspecten zouden meegenomen 
 moeten worden bij een gewogen advies 
 (een opmaat naar transformatieruimte)?
4. Als we weten wat de erfgoedwaarden zijn,  
 kunnen we dan – als contramal – ook aangeven  
 wat de transformatieruimte is?
5. Wat vraagt deze benadering van de erfgoed- 
 professional?

Aan de hand van interviews met ervaringsdeskundigen 
(zie bijlage), literatuuronderzoek en sessies met een 
klankbordgroep met professionals uit de erfgoedzorg 
(zie bijlage) is er gezocht naar antwoorden op 
bovenstaande vragen.

Probleemstelling



Bij een transformatieopgave zullen diverse belang-
hebbenden met verschillende standpunten betrokken 
zijn. Vanuit verschillende perspectieven kunnen zij ook 
verschillende waarden toekennen aan het kerkgebouw. 
De erfgoedwaarden maken dus onderdeel uit van een 
breder pakket aan waarden. 
Onderstaande afbeelding geeft op een schematische 
wijze een weergave van de verschillende 
perspectieven, waarden en waardestellende partijen. 

Perspectieven op het kerkgebouw met bijbehorende 
mogelijke waarden

H1. Verschillende waarden



De verschillende perspectieven zorgen er ook voor dat 
er verschillende ideeën zijn over wat de essentie van 
het kerkgebouw is, zoals blijkt uit de interviews met 
professionals en betrokken partijen. Hieronder staan 
enkele antwoorden op de vraag ‘Wat is volgens u de 
essentie van een kerkgebouw?’ 

Dat wat de 
architectuur weerspiegelt 

in de maatschappelijke ontwik-
keling en wat wij daarvan willen 
bewaren. Cultuurhistorie, bele-
ving en bewustzijn maken deel 

uit van de essentie van een kerk.
(Stefanie Weser)

De essentie van het kerkgebouw

Een ruimte waar 
mensen zich 

geborgen voelen.
(Yvonne Segers)

Verschillende standpunten 
samen vormen de essentie, 
o.a. plek van samenkomst/ 
monumentaal gebouw / ba-

ken in het landschap.
(Gemeenten 

Oost Achterhoek)

De harde en zachte 
aspecten (de materie en 

het verhaal er achter) 
vormen samen de essen-

tie van een kerk.
(Sylvia Pijnenborg)

De grenzen met de 
buitenwereld is per 

groep erg verschillend 
(verhouding openheid vs 
geslotenheid), dat maakt 

elke plek uniek.
(Elza Kuyk)

De kerk is 
bedoeld als huis 

van God.
(Leo Dubbelaar)

Een drager van 
symbolen.

(Edzard Prent)

De essentie wordt 
zichtbaar na diepe ana-

lyse, volgend uit het ver-
haal en de typering.

(Leon van Meijel)

Een plek van 
gemeenschapszin.
(Dineke Hofman)

Een plek 
voor geloofsuit-

oefening.
(Jan Aldert 
Bergstra)

De aspecten architectuur 
(met stedenbouw, interieur 
en ruimtewerking) en maat-

schappij (rol samenleving) zijn 
bepalend.

(Pieter Vlaardingerbroek)



Naast de verschillende opvattingen over de essentie 
is het bij kerkgebouwen ook nog zo dat verschillende 
partijen zich er eigenaar van voelen. Vanuit dat gevoel 
van eigenaarschap geven zij reacties met betrekking 
tot de waarden van het gebouw. Dat kan over en weer 
voelen als onterechte bemoeizucht en dat maakt het 
vinden van een gezamenlijke grondslag moeilijker.

Eigendom van het kerkgebouw 



In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk geworden dat 
er veel mensen betrokken zijn bij kerkgebouwen, met 
elk hun eigen perspectieven met daaraan gekoppeld 
verschillende waarden. Waardebepaling is niet alleen 
een zaak van de erfgoedprofessional. Dat besef is aan-
wezig bij de erfgoedprofessional, maar wordt nog eens 
expliciet benadrukt in het licht van het verdrag van 
Faro waarin de rol van de burger onder de aandacht 
wordt gebracht. Als erfgoedprofessional past dan ook 
een zekere bescheidenheid in een traject met verschil-
lende spelers, perspectieven en waarden. Tegelijkertijd 
kan juist ook de professionele kennis van de erfgoed-
waarden een aanjagende kracht zijn om kerken een 
nieuwe toekomst te geven. 

De bepaling van de erfgoedwaarden door erfgoed-
professionals van een kerkgebouw wijkt in principe 
niet af van het waarderen van andere monumentale 
gebouwen. Waarderen is een samenspel van verschil-
lende kennisdisciplines die naar het kerkgebouw en het 
interieur kijken en daarbij erkende criteria hanteren. 
De monumentale of erfgoedwaarde wordt daarbij 
bepaald door verschillende factoren. Daarbij spelen 
artistieke, historische, geestelijke, geografische, ste-
denbouwkundige, sociaaleconomische, bestuurlijke en 
technische ontwikkelingen een rol. Dit alles is door de 
RCE samengevat in vijf soorten waarden die van belang 
zijn bij een cultuurhistorische waardestelling : 

Voor groene monumenten zijn daarbij tuinhistorische 
waarden van belang. In alle gevallen speelt de ge-
bruikshistorie een rol en kan er sprake zijn van archeo-
logische waarden onder of rond het monument.

Bron: Uitgangspunten en overwegingen advisering 
gebouwde en groene rijksmonumenten 2019.

H2. Erfgoedwaarden Waardebepaling

1

1



Met eenzelfde cultuurhistorische waardestelling in de 
hand kunnen diverse adviseurs toch heel verschillende 
adviezen geven. Waar de één strak vasthoudt aan alle 
waarden die benoemd zijn, is de ander bereid veel ver-
der te gaan en waarden los te laten ten gunste van een 
herbestemming. Waar de één vooral aandacht heeft 
voor behoud van historisch materiaal en authentieke 
onderdelen, heeft de ander meer de focus op het tota-
le effect en hoe je de essentie van het karakter van het 
gebouw kunt behouden. Waar de één vooral binnen de 
juridische kaders wil blijven, zoekt de ander pragma-
tisch ruimte om tot een goed resultaat te komen.

Waarderen is dan ook niet hetzelfde als wegen of 
adviseren. Een cultuurhistorische waardestelling somt 
alle geconstateerde waarden op, maar maakt nog geen 
hiërarchie tussen deze waarden. Pas bij een weging 
wordt duidelijk welke waarden het meest van belang 
zijn. Bij het formuleren van een gewogen advies zijn 
vier aspecten van belang die in relatie tot elkaar 
beschouwd moeten worden:

A. De monumentale of erfgoedwaarde  
 (zie hoofdstuk 2)
B. De voorgenomen ingreep
C. De gevolgen die deze ingreep zal hebben
D. De omstandigheden die hierbij een rol spelen

In het volgende schema worden deze aspecten 
geconcretiseerd . 

Wegend adviseren zonder oogkleppen op

Uit bovenstaand schema wordt duidelijk dat bij het 
formuleren van een advies niet alleen gekeken wordt 
naar de monumentale waarde, maak ook naar de om-
standigheden, de voorgestelde ingreep en de gevol-
gen van het (niet) handelen. Bijvoorbeeld: Hoe streng 
adviseren we om iets niet aan te tasten als we weten 
dat de initiatiefnemer zich dan terugtrekt en het pand 
vervolgens (opnieuw) 5 jaar leeg zal staan?
Uiteraard ligt de corebusiness en expertise van 
erfgoedexperts bij het domein van de monumentale 
waarde. Maar wegen en adviseren doen zij nooit in een 
besloten laboratoriumsituatie met oogkleppen op. 
Erfgoedexperts zullen altijd rekening moeten houden 
met meerdere aspecten en belangen. Feitelijk wordt 
er dus altijd al oogluikend afgewogen waar striktheid 
noodzakelijk is en waar ruimte geboden kan worden. 
Een voorbeeld waar die combinatie van erfgoedwaar-
den en omstandigheden expliciet gemaakt is vormt 
bijvoorbeeld het Afwegingskader Erfgoed en Aardbe-
vingen uit 2018, waarin cultuurhistorische waarden in 
relatie worden gebracht met veiligheid- en 
leefbaarheidsaspecten .

Bron:https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publica-
ties/2018/01/01/afwegingskader-erfgoed-en-aardbevingen

H3. Een gewogen advies

Bron: Uitgangspunten en overwegingen advisering ge-
bouwde en groene rijksmonumenten 2019.
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Om de transformatieruimte te bepalen, is een vertaal-
slag van de waarden nodig. Maar hoe maak je nu die 
vertaalslag? Hoe kun je prioriteren? En hoe maak je de 
keuze wanneer je een bepaalde waarde los kunt laten 
en wanneer niet?

Omdat elke herbestemming maatwerk is, is het onmo-
gelijk om algemeen geldende antwoorden te geven 
op bovenstaande vragen. Wel kunnen we handvaten 
bieden om vanuit de erfgoedkant duidelijk te com-
municeren over de transformatieruimte. Momenteel 
wordt er veel gewerkt met traditionele waarderings-
plattegronden. Deze worden ook wel ‘bouwhistorische 
waarderingskaarten’ genoemd. Ze kunnen goede hulp-
middelen zijn, maar werken soms ook belemmerend. 
De kaarten vertellen vaak niets over waarom dingen 
worden veranderd en wat de impact ervan is. Gemist 
wordt dan een vertaalslag naar de ontwerpers die met 
het gebouw aan de slag gaan. Bovendien wordt een 
waardering in een ‘blauwe’ of ‘hoge monumentwaarde’ 
nog vaak geïnterpreteerd als iets waar je niet aan mag 
komen. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. 

Om juist de mogelijkheden te benadrukken zijn er 
momenteel al verschillende partijen die methodes ont-
wikkeld hebben om de transformatieruimte inzichtelijk 
te maken en hierover duidelijker te communiceren. 
Vier van deze benaderingen zullen hieronder worden 
toegelicht:
a. Kernwaardenbeschrijving 
 (gemeente Amsterdam)
b. Karakterkaarten 
 (kerkenvisie Zaanstreek)
c. Herbestemmingsprofiel 
 (gemeente Utrecht)
d. Dynamische waardestelling 
 (Gelders Genootschap)

A. Kernwaardenbeschrijving 
 (gemeente Amsterdam)

De gemeente Amsterdam stelt kernwaardenbeschrij-
vingen op. Dit is een waardering waarin de essentie 
van het gebouw wordt benoemd aan de hand van de 
volgende onderdelen: locatie, reden van beschrijving, 
gegevens, structuur van de kerk, bouwgeschiedenis en 
belangrijkste punten van het gebouw. De waardering is 
als volgt onderverdeeld:
• Stedenbouwkundige/architectonische kant  
 (exterieur)
• Draagconstructie
• Ruimtelijke werking/structuur
• Interieurafwerking

Het verschil met een redengevende omschrijving is dat 
hierin ook een afweging wordt gemaakt van belangen. 
Hierin wordt aangegeven wat in ieder geval overeind 
gehouden moet worden bij een herbestemming. Er 
wordt eerst gekeken naar de waarden en aan de hand 
daarvan vindt de plananalyse plaats. Deze plananalyse 
wordt uitgevoerd door een andere collega waardoor 
een organisatorische scheiding plaatsvindt tussen waar-
deren en adviseren. 
Dit systeem werkt goed doordat:
• een architectuurhistoricus met zijn waardering  
 enthousiasmeert;
• een collega de plananalyse met conclusie en  
 beperkingen opstelt. 

H4. Transformatieruimte



B  Karakterkaarten 
 (kerkenvisie Zaanstreek)

Bij de aanpak in de Zaanstreek wordt elke kerk als een 
uniek personage voorgesteld, geboren in een bepaal-
de familie, gevestigd op een bepaalde plek en zich as-
sociërend met een bepaalde groep. De karakterschet-
sen bieden daarmee een integrale waarderende kijk op 
kerken. Centraal staan de maatschappelijke waarden 
van een kerkgebouw.

Er zijn drie soorten karaktereigenschappen: 
• de familiegeschiedenis die de 
 cultuurhistorische waarden van een gebouw in  
 zich draagt
• de woonplaats die de ruimtelijke en stedelijke  
 waarden vertolkt
• het gedrag dat de maatschappelijke waarden  
 van het gebouw uit

Per karaktereigenschap zijn vijf karakterkaarten ont-
wikkeld, passend bij het specifieke kerkenlandschap in 
de Zaanstreek. Vervolgens wordt er gekeken naar de 
transformatieopgaves in het gebied en de kansen die 
hieruit ontstaan voor het kerkgebouw. Met de uitkom-
sten van deze analyse wordt een ontwikkelscenario 
opgesteld waarin de mogelijkheden voor een toekom-
stige transformatie worden geschetst met als uitgangs-
punt het behoud van het kerkgebouw als plek van 
maatschappelijke, historische en stedelijke betekenis.

Karakterkaarten ontwikkeld door DaF Architecten voor de kerkenvisie Zaanstad.



C Herbestemmingsprofiel 
 (gemeente Utrecht)

De eerste stap bij de gemeente Utrecht is het maken 
van een ‘traditionele waardestelling’ waarin 
cultuurhistorie (gebruik en betekenis), architectuur-, 
bouw- en kunsthistorie en ensemblewerking 
(stedenbouwkundige setting), getoetst worden op 
gaafheid/authenticiteit en zeldzaamheid. Daarna 
worden er herbestemmingsprofielen opgesteld die 
uitgangspunten geven voor herontwikkeling. In het 
herbestemmingsprofiel worden punten onder elkaar 
gezet om te benadrukken waar wel of geen opties voor 
aanpassingen zijn. 

Bij de herbestemmingsprofielen wordt onder andere 
gekeken naar de volgende punten:
• Mogelijkheid van uitbreiding
• Toevoegen van vensters of doorgangen
• Ingrepen in de kap
• Interieuronderdelen (klokkenspel/luidwerk;  
 orgel; glas-in-lood; vlaggenmast; doopvont  
 etc.)
Als er concrete plannen zijn, moet er uitgebreider 
bouwhistorisch onderzoek plaatsvinden met een verder 
uitgewerkte waardestelling. Exploitatie en financiering 
gaat in samenspraak met het herbestemmingsprofiel.



D. Dynamische waardestelling 
 (Gelders Genootschap) 

Bij een dynamische waardestelling wordt een laag aan 
de waarderingsplattegrond toegevoegd, zodat dui-
delijk wordt waar juist de ruimte en de kansen zitten. 
Dit wordt gedaan door een vertaalslag te maken naar 
interventiemogelijkheden en deze zowel in tekst als 
in ruimtelijke zin weer te geven: wat kan er wél. De 
doelen van een dynamische waardestelling zijn: inzicht 
in interventiemogelijkheden vanuit cultuurhistorie, 
handreiking aan de architect, handreiking of ’toetsings-
kader’ voor de commissie(s) en handreiking mogelijk-
heden voor eigenaar of initiatiefnemer.
Bij de aanpak wordt nog steeds een traditionele 
waarderingsplattegrond gemaakt. Aan de hand van 
deze traditionele waardestelling wordt de dynamische 
waardestelling opgesteld. 

Hierin staan:
• Ontwikkelingsruimte (mogelijke ontwikkelingen  
 vanuit cultuurhistorie);
• Uitbreidingsrichting (mogelijke uitbreidingen  
 vanuit cultuurhistorie);
• Belangrijke structuurlijnen (herkenbaar laten of  
 versterken van structuurlijnen);
• Logistiek en benadering (routes en logistieke  
 lijnen die in de historische ontwikkeling passen  
 worden aangegeven, deze kunnen bij 
 herontwikkeling worden opgepakt);
• Zoekzone doorgang (zone waarbinnen 1 nieu 
 we gevelopening in de vorm van een deur  
 mogelijk is);
• Zoekzone extra daglichtopeningen (zone  
 waarbinnen extra openingen om daglicht toe  
 te laten mogelijk zijn).

 

Bij de verschillende methodes om transformatieruim-
te vast te leggen en inzichtelijk te maken wordt er 
meestal gebruik gemaakt van een combinatie van 
onderzoek en analyse. De aanpak waarbij transforma-
tieruimte zichtbaar wordt gemaakt hangt sterk af van 
de gekozen methode, van diegene die er mee aan de 
slag gaat en van het gebouw. Het blijft immers altijd 
maatwerk. Wel is er een rode draad terug te vinden in 
de verschillende aanpakken: het pand wordt eerst aan 
de hand van een aantal criteria/karaktereigenschappen 
beschreven, daarna wordt een analyse gemaakt van de 
onmogelijkheden en mogelijkheden, waarmee dus de 
transformatieruimte wordt vastgelegd.

Conclusie



Welke transformatieruimte biedt het gebouw?

‘Wat mag?’ of ‘Welke transformatieruimte biedt het 
kerkgebouw?’ zijn vragen die vaak aan erfgoedpro-
fessionals gesteld worden, maar die niet zomaar te 
beantwoorden zijn. Het antwoord rolt niet vanzelf uit 
een standaard beslisboom, maar hangt dus af van ver-
schillende factoren. 

Vragen die de erfgoedprofessional zich in eerste in-
stantie wel zou kunnen stellen zijn:
• Weet ik wat de essentie van de kerk is? 
• Kan ik binnen de waarden van deze kerk een  
 onderscheid maken tussen essentiële waarden  
 en meer ondergeschikte waarden? 
• Ken ik de idealen van de architect? Vanuit welk  
 gedachtengoed is de kerk gebouwd? 
• Kent het gebouw al een traditie van 
 transformatie en welke gevolgen hadden die  
 destijds voor het gebouw?
• Begrijp ik de betekenis in (religieus) gebruik  
 van de verschillende interieuronderdelen in  
 een kerk? 
• Hoe verhoudt deze kerk zich tot kerken in de  
 omgeving, of landelijk?
• Waar zit ruimte voor verandering?

Maar de antwoorden op deze vragen geven nog niet 
de uiteindelijke transformatieruimte aan. 

De verschillende methodes in hoofdstuk 4 laten alle 
zien dat het mogelijk is om transformatieruimte te bie-
den voor kerkgebouwen. Een beslissende factor in het 
bieden van deze ruimte zit hem in het plan van de initi-
atiefnemer. De transformatieruimte is altijd afhankelijk 
van drie hoofdpijlers: waarderen, wegen en adviseren 
en dit kan op verschillende manieren worden gedaan. 
Deze aanpak kan vanuit twee verschillende invalshoe-
ken worden benaderd: hermetisch of meer ‘open’.

Bij een hermetische aanpak wordt er puur naar de 
aanwezige erfgoedwaarden gekeken met als resultaat 
een behoudende aanpak, waarin weinig tot geen trans-
formatieruimte wordt geboden. Het is belangrijk om 
te beseffen dat alles ‘houden zoals het was’ meestal 
geen optie is. Dus om het monument een nieuw leven 
te gunnen, moet je niet vasthouden aan alleen de 
bouwhistorische waarden, maar ook ruimte geven aan 
andere waarden.

Bij een meer open benadering dienen vragen gesteld 
om te kunnen afwegen wat er wordt ingeleverd en wat 
er voor terug komt. Door de juiste vragen te stellen 
kan de transformatieruimte in het gebouw zichtbaar 
worden. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:
• Hebben de beoogde ingrepen voldoende oog  
 voor de monumentale waarde van het 
 kerkgebouw?
• Is er een balans gevonden tussen waarden- 
 behoud en waardencreatie? Het is meestal niet  
 te vermijden dat één van de waarden moet  
 worden opgeofferd om het gebouw te behou- 
 den. Kijk dan naar het totaal. Welke kenmer- 
 ken zijn wel behouden? Hoe zit het met de  
 essentiële waarden? Wanneer slaat die balans  
 de verkeerde kant op? Kun je de architect  
 uitdagen om deze waarde toch nog eens te  
 onderzoeken?
• Wordt in het plan kwaliteit nagestreefd?
• Leveren de aanpassingen of het nieuwe 
 gebruik de verwachte duurzaamheid op? 

H5. Effect op erfgoedprofessional Waarderen, wegen en adviseren

Tip: 
Als het gebouw nog 

niet beschermd is, dring 
dan aan op een goede 

inventarisatie en waarde-
ring van het gebouw. Stel 
een transformatiekader 

op waarin kernkwaliteiten 
per ruimte benoemd 

worden.



Bij een open houding hoort een transparant proces 
waarin dialoog en samenwerking vereist zijn. Vragen 
die hier gesteld kunnen worden zijn:
• Ken je de overwegingen van de andere 
 partijen? Neem waardentoekenningen van 
 anderen serieus, ook als dat gevoelswaarden of 
 herinneringswaarden zijn.
• Kan het benoemen van een kerk als cultureel  
 erfgoed ervaren worden als inbreuk op de  
 functie?
• Wat zijn de beleidsuitgangspunten van de  
 gemeente?
• Wat zijn de kaders van het kerkbestuur? Er  
 is een groot verschil tussen rooms-katholiek en  
 protestant. Het bisdom heeft een 
 doorslaggevende rol, terwijl er bij de 
 protestantse kerken meer lokale vrijheid is.
• Is ieders rol binnen het proces duidelijk?
• Wat zijn je persoonlijke kaders als erfgoedpro- 
 fessional? Wees je ervan bewust dat cultuur- 
 historie geen harde wetenschap is. Er is altijd  
 sprake van enige subjectiviteit in analyse en  
 duiding. 
• Zit je op dezelfde golflengte qua taal? 

Wees je bewust van je vakjargon en leg uit wat je 
bedoelt. Belangrijk bij een reactie is dat het aansluit bij 
de taal van diegene die het advies oppakt en uitwerkt. 
Vaak is het de architect die aan de hand van het opge-
stelde transformatiekader of advies een plan maakt. In 
de bijlage staan enkele ontwerpmiddelen om de reac-
tie vanuit erfgoed aan te laten sluiten bij de architect.
Dit zijn allemaal vragen die los staan van het type kerk-
gebouw en los staan van een proces. Het gaat hier om 
de wijze van handelen van de erfgoedprofessional. 

Bovenstaand citaat van Leonard Cohen geeft, vertaald 
binnen de zoektocht naar transformatieruimte, in es-
sentie weer dat erfgoedprofessionals zeker wel ruimte 
kunnen bieden: “There is a crack in everything. That’s 
how the light gets in.” Met andere woorden: er is altijd 
ruimte voor transformatie voor wie dit wil en kan zien.
Bij een voorliggend plan zal de erfgoedprofessional 
eerst aan de slag gaan met het waarderen. Zaken kun-
nen in absolute termen worden geformuleerd of in re-
latieve begrippen. Absoluut is van toepassing wanneer 
het gebouw als uniek wordt beschouwd; relatief geldt 
wanneer het gebouw als bijzonder wordt beschouwd in 
relatie tot vergelijkbare gebouwen. Wanneer sprake is 
van een relatieve waardering, wordt er ruimte gebo-
den.

Vervolgens gaat de erfgoedprofessional aan de slag 
met wegen. Hierbij kan alleen naar het erfgoedbe-
lang worden gekeken of kunnen ook andere belangen 
worden meegewogen (zie hoofdstuk 3). Wanneer naast 
de monumentale waarde ook de gevolgen en omstan-
digheden worden meegewogen, kan er ruimte ont-
staan. Na het waarderen en wegen volgt het adviseren. 
Bijvoorbeeld hoe ‘streng’ wordt geadviseerd om een 
ingreep in een gebouw niet toe te staan, als bekend 
is dat de initiatiefnemer zich zal terugtrekken en het 
gebouw vervolgens jarenlang leeg zal staan? 
Van cruciaal belang tijdens het proces van waarderen, 
wegen en adviseren is de manier waarop de erfgoed-
professional communiceert en samenwerkt met de 
andere partijen. Is er over en weer sprake van ‘ruimte 
nemen’ of is er wederzijds bereidheid om ‘ruimte te 
geven’? In het laatste geval is er wederzijds respect 
voor elkaars belangen en kan gezocht worden naar een 
gemeenschappelijke basis om een verantwoorde en 
passende herbestemming te realiseren. De uitdrukking 
‘buigen of barsten’ is hier niet van toepassing, je hebt 
de barst (crack) nodig om samen te kunnen buigen met 
behulp van waarderen, wegen en adviseren. De ge-
slaagde voorbeelden van herbestemde kerkgebouwen 
laten zien dat in Nederland vaak die gezamenlijke winst 
gevonden wordt.

Buigen of barsten

There is a crack 
in everything. 
That’s how the 
light gets in.

(Leonard Cohen)

Tip: 
Ga in een vroeg 

stadium de samenwerking 
aan met ontwerper/initia-

tiefnemer. Ga bijvoorbeeld 
samen schetsen of archiefte-
keningen bekijken. Met de 
expertise van twee kanten 

kun je tot verrassende 
inzichten komen.



Onderstaande inzichten uit de interviews met 
professionals en betrokken partijen ondersteunen het 
waarderen, wegen en adviseren met open houding en 
door samenwerking.

Transformatie is 
een proces waarbij je het 

beste wilt voor de kerk als 
gebouw, maar soms ook con-

cessies moet doen om het 
gebouw te behouden.

(Gemeenten 
Oost-Achterhoek)

Mooie oplos-
singen ontstaan 

door te handelen 
uit passie en 

aandacht.
(Edzard Prent)

Een 
monumentenstatus 

kan een kerk beschermen, 
maar wordt ook vaak 

als een obstakel ervaren 
bij herbestemmingen.

(Leo Dubbelaar)

Zoek de 
samenwerking op met 

de ontwerpers en initia-
tiefnemers; zorg dat je 
dezelfde taal spreekt 

en/of ga samen 
schetsen.

(Leon van Meijel)

Maatwerk 
staat bij ieder monu-

mentaal project centraal, 
zonder gebruik van een 

algemene stelregel.
(Pieter 

Vlaardingerbroek)

Er is 
geen standaard 

aanvliegroute, elke 
gemeente of kerk-
genootschap kijkt 

er anders naar.
(Dineke Hofman)

De 
erfgoedsector 

heeft teveel focus 
op behoud van 

materiaal en 
gebouw.

(Yvonne Segers)

Een 
gemeenschappelijke 

taal is van belang, die 
leidt tot respect en 

begrip over en weer.
(Jan Aldert Bergstra)

Voor 
een goede trans-

formatie is respect 
en begrip tussen 
de partijen van 
groot belang.

(Elza Kuyk)

Als je te sterk 
blijft vasthouden 

aan bepaalde 
waarden, is er 
geen toekomst 

voor het gebouw.
(Sylvia Pijnenborg) 

Meer samenwerking 
tussen architect en historicus 
is belangrijk in de bepaling 

van transformatieruimte 
bij een kerk.

(Stefanie Weser)



Door middel van onderzoek, overleggen met de klank-
bordgroep en interviews met betrokkenen is gepro-
beerd een antwoord te formuleren op de hoofdvraag: 
Op welke manier is op voorhand aan te geven waar 
ruimte zit om te transformeren?
De verschillende deelvragen zijn in de hoofdstuk-
ken verder uitgewerkt. Hieruit blijkt dat verschillende 
factoren een rol spelen bij het bepalen van de transfor-
matieruimte binnen kerken. Op voorhand is nog niet 
helemaal aan te geven waar die ruimte zich bevindt.

De waarden van een kerkgebouw worden bepaald door 
verschillende partijen. Het is als erfgoedprofessional 
belangrijk om te beseffen dat bij transformaties meer-
dere perspectieven, meerdere waardensets en meer-
dere partijen samenkomen. De erfgoedwaarden maken 
dus onderdeel uit van een breder pakket aan waarden. 
De verschillende partijen kunnen bovendien andere ge-
dachten hebben over de essentie van het kerkgebouw 
en het eigenaarschap.

Vanuit de erfgoedzorg zelf spelen er bovendien ver-
schillende factoren mee om de waarden van een kerk 
te bepalen. De monumentale of erfgoedwaarden 
bestaan onder andere uit cultuurhistorische waarden, 
architectuur- en kunsthistorische waarden, situationele 
en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid en 
zeldzaamheid.

Als de erfgoedwaarden vastgesteld zijn, is het aan 
de erfgoedprofessional om de waarden te wegen en 
vervolgens een gewogen advies op te stellen. Bij dit 
advies zijn vier aspecten van belang die in relatie tot 
elkaar bekeken moeten worden: de erfgoedwaarde, 
de ingreep, de gevolgen en de omstandigheden. Het 
is hierbij van belang om ook rekening te houden met 
andere betrokkenen en de aspecten waar zij waarde 
aan hechten en de belangen die zij hebben.

Om vervolgens kenbaar te maken wat mogelijk is – 
waar transformatieruimte kan worden geboden – is een 
vertaalslag van de waardering nodig. In deze handrei-
king zijn verschillende methoden om deze vertaalslag 
te maken beschreven. Al deze methoden maken ge-
bruik van een combinatie van onderzoek en analyse om 
de transformatieruimte van een gebouw vast te leggen. 
Het pand wordt vaak aan de hand van een aantal crite-
ria/karaktereigenschappen beschreven; daarna wordt 
een analyse opgesteld waarbij de transformatieruimte 
wordt vastgelegd.

Deze benadering vraagt een andere aanpak van erf-
goedprofessionals dan eerder gangbaar was. In deze 
handreiking staan adviezen die voor de erfgoedpro-
fessional kunnen helpen in het transformatieproces, en 
ook vragen die zij kunnen stellen. De adviezen kunnen 
onderdeel zijn van het maken van een weloverwogen 
erfgoedadvies én om deze inzichtelijk te maken/goed 
te onderbouwen richting andere partijen, maar leiden 
nog niet direct naar de uiteindelijke transformatieruim-
te.

Al met al kan er geconcludeerd worden dat het niet 
mogelijk is om op voorhand aan te geven wat de 
transformatieruimte is, omdat in het proces van waar-
deren, wegen en adviseren uiteindelijk het plan van 
de initiatiefnemer de beslissende factor is. Wanneer 
de erfgoedprofessional zich open opstelt, in gesprek 
gaat en samenwerking zoekt, ontstaat de wederzijdse 
bereidheid om ruimte te bieden. Pas dan is de transfor-
matieruimte vast te leggen.

Conclusie
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Bronnenlijst





Het is van belang om aan te sluiten op de taal van de 
architect, met woorden maar ook met beelden. Beel-
den zijn een uitstekend middel ter inspiratie. In Een 
toekomst voor kerken – Handreiking voor het herbe-
stemmen van vrijkomende kerkgebouwen van de RCE 
worden ook in woord en beeld concrete tips en richtlij-
nen voor het ontwerp weergegeven. In deze handrei-
king staat een schematische weergave van verschillen-
de ruimtelijk oplossingen (zie hieronder) en foto’s van 
voorbeelden.

Verschillende ruimtelijke oplossingen. 
Bron: Een toekomst voor kerken – Handreiking voor 
het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen 
van de RCE.

Met behulp van deze schematische weergave en de 
vele voorbeelden van herbestemming van kerken die 
Nederland reeds kent, zijn de volgende globale 
ontwerprichtingen en ontwerpmiddelen op een rij 
gezet, waarbij de nummers refereren naar de 
oplossingen in onderstaande afbeelding:
a. Losse inbouw (2) of doos-in-doos (6)
b. Nevenruimten (3) en bij- of aanbouwen (9)
c. Horizontale verdeling toepassen: tussenverdieping       
    (5) of vides toevoegen
d. Verbinding met buiten maken: nieuwe entree, 
    gevel- of dakopeningen
e. Oude interieuronderdelen nieuwe betekenis geven
f.  Zichtlijnen behouden (7)
g. Verbindend element toevoegen
h. Openen dak
i. Ruïne of contouren
j. Licht/verlichting
k. Contrast
l. Sporen

Afhankelijk van de transformatieruimte, het type 
kerkgebouw en de toekomstige functie kan voor een 
passende oplossing of combinatie van oplossingen 
worden gekozen
.
 

Bijlage



Voorbeelden met korte toelichting per ontwerprich-
ting en ontwerpmiddel

a. Losse inbouw (2) of doos-in-doos (6)
Bij deze oplossing wordt er een losstaand, reversibel 
volume toegevoegd in de kerk. Het onderscheid tussen 
de kerk en het nieuwe volume is goed zichtbaar, zowel 
ruimtelijk als qua materialen en/of kleuren. Voorbeel-
den van deze oplossingen zijn de Dominicanenkerk 
in Maastricht (nu boekhandel) en de Leonarduskerk in 
Helmond (nu gezondheidscentrum).
Met een doos in de kerk kan een eigen binnenklimaat 
worden gecreëerd. Dit kan flink kostenbesparend 
werken, zo hoeft niet de hele kerkruimte verwarmd te 
worden en hoeven er geen grote duurzaamheidsmaat-
regelen te worden toegepast in de kerk als geheel.

Losstaande volumes. 
Leonarduskerk Helmond. Bron: RCE.

Voorbeelden



b. Nevenruimten (3) en bij- of aanbouwen (9)
Het schip kan juist opengelaten worden door de 
nieuwe functies een plek te geven in bijvoorbeeld de 
zijbeuken, galerijen, kapel of een nieuwe aanbouw. 
De vraag hierbij is of je eenheid of contrast opzoekt.
Voorbeelden van deze oplossingen zijn een toege-
voegd volume tegen Kerk Heilust in Kerkrade (nu mul-
tifunctionele accommodatie) en de toevoeging van een 
glazen zijbeuk bij de Gasthuiskerk in Doesburg 
(nu theater en multifunctioneel centrum).

c. Horizontale verdeling toepassen: 
 tussenverdieping (5) of vides toevoegen 
Bij een tussenverdieping gaat het om het aanbrengen 
van een extra verdiepingsvloer. Vooral bij kerken met 
een grote hoogte is dit een oplossing die zorgt voor 
een groter te benutten vloeroppervlak. Om de ruim-
telijkheid te behouden kunnen vides worden toege-
past om relaties tussen verschillende verdiepingen te 
creëren.
Een voorbeeld van horizontale verdeling is de Heilig 
Hartkerk in Deventer (nu school) waar klaslokalen zijn 
geplaatst op de verdiepingsvloer. De hoogte van de 
gevel is nog te ervaren doordat de gang los is gehou-
den van de gevel. Bij de Heilig Hartkerk in Arnhem 
(nu gezondheidscentrum Gulden Hart) zijn op de 
aangebrachte verdiepingsvloer ruimtes te vinden voor 
verschillende zorgaanbieders. De vide waar de trap zich 
bevindt zorgt ervoor dat je de hoogte van het kerkge-
bouw nog wel kan ervaren.

d. Verbinding met buiten maken: 
 nieuwe entree, gevel- of dakopeningen
Een treffend voorbeeld is de herontwikkeling van de 
Augustijnenkerk in Eindhoven (nu DomusDela). De kerk, 
de kapel en het gymnasium zijn met elkaar verbonden 
door een witte, vrij transparante entree. Het contact 
met de stad is op meerdere manieren gecreëerd. Zo 
zijn de gesloten, naar binnen gekeerde biechtstoelen 
die zich in de gevel bevonden vervangen door raam-
partijen voor zicht en licht.
Een ander voorbeeld is de Hervormde kerk van Klein 
Wetsinge (nu horeca) waarbij boven de kerkzaal een 
brug met uitkijkpunt is aangebracht. Vanaf het uitkijk-
punt kijk je over het landschap dat achter de kerk ligt.

Nieuwe entree en gevelopening. 
DomusDela Eindhoven. Bron: RCE.



e. Oude interieuronderdelen 
 nieuwe betekenis geven
Behalve het gebouw zelf, zijn ook de interieuronder-
delen bepalend voor de genius loci, de geest van een 
kerk. Door interieuronderdelen een (nieuwe) rol toe te 
bedelen bij een herbestemming, krijgen ze, al dan niet 
in een nieuwe vorm, een tweede leven.
Bij de Westerkerk in Utrecht (nu BUNK hotel), bevinden 
de hotelkamers zich in een houten constructie die deels 
gemaakt is van de oude kerkbanken.
Naast het hergebruiken van materialen kan er ook ge-
kozen worden om een bepaald object te laten staan die 
herinnert aan het verleden van een ruimte en iets toe-
voegt aan de sfeer of betekenis van de nieuwe functie. 
Een voorbeeld hiervan is de biechtstoel die behouden 
is in een van de kamers van B&B De Kerk in Doorwerth. 
Het hoofdbord van het bed bestaat uit hergebruikte 
kerkbanken.

Hergebruik materiaal kerkbanken. 
BUNK hotel Utrecht. Bron: RCE.



f. Zichtlijnen behouden (7)
Wanneer bij een herbestemming een nieuwe invulling 
wordt gegeven aan het kerkgebouw, kunnen nieuwe 
elementen de zichtlijnen in de kerk blokkeren. Door de 
nieuwe elementen zo te rangschikken dat (delen van) 
zichtlijnen behouden blijven of door te kiezen voor 
openingen of transparante materialen, kunnen menzen 
ook na een herbestemming de ruimtelijkheid van het 
gebouw blijven ervaren.

Bij de Woonkerk in Utrecht zijn volumes langs een mid-
dengang gepositioneerd, is een opening in een volume 
gemaakt en is een balustrade (deels) in glas uitgevoerd; 
hierdoor kun je vanaf de entree nog steeds het koor 
zien.

In de Heilig Hartkerk in Arnhem zorgt de positie van 
de trap juist voor een zichtlijn van de entree naar de 
gewelven.

g. Verbindend element toevoegen
Om ruimtes of verschillende functies in een kerk te 
plaatsen, is het niet noodzakelijk om deze van elkaar 
te scheiden. Het is ook mogelijk om juist verschillende 
ruimtes of functies in elkaar over te laten lopen of ver-
binding te zoeken.
Een voorbeeld hiervan is de Petruskerk in Vught (nu 
o.a. bibliotheek, wereldwinkel en museum). Het samen-
brengen van verschillende sociale/maatschappelijke 
functies zorgt voor verbinding tussen de mensen. In 
de kerk is een tussenvloer aangebracht die met een 
speelse, golvende vorm verschillende functies en ruim-
ten met elkaar verbindt. Ook is er verbinding gelegd 
met het restaurant dat als nieuwbouw tegen de kerk is 
gebouwd.
De verbinding kan ook gezocht worden met de om-
geving van het kerkgebouw. De wijkkerk OLV van het 
Allerheiligste Sacrament in Moerwijk (nu een woon-
zorggebouw) uit de Wederopbouwtijd had een zeer 
gesloten karakter. Bij de herbestemming is verbinding 
ontstaan met de omringende bebouwing. De woon-
ruimten zijn in het schip geplaatst en de zijbeuken zijn 
geopend. Hierbij is het dak van de zijbeuken open 
gemaakt en is alleen de constructie nog aanwezig; ook 
de gevels zijn opengewerkt. Het gebouw opent zich nu 
naar de wijk.



h. Openen dak
Bij de Ludgerkerk in Lichtenvoorde (nu woningbouw) is 
ervoor gekozen om het kerkgebouw binnenstebuiten 
te keren: de binnenruimte van het voormalige kerkge-
bouw is nu de buitenruimte (hofje) van de woningen. 
Het kerkdak is hierbij verwijderd. De gevels die aan het 
hofje zijn gelegen, zijn de vroegere binnengevels van 
het kerkgebouw. De ruimte tussen de vroegere buiten-
gevels van het kerkgebouw en de muur rondom het 
kerkterrein is nu de plek waar de woningen met tuintjes 
zijn gesitueerd. In het hofje refereert een aantal kerk-
banken aan de vroegere functie van de ruimte.
Bij de Broerekerk in Bolsward (nu evenementenlocatie) 
is het dak volledig transparant uitgevoerd. Het origi-
nele kerkdak is verloren gegaan door een brand. De 
glazen overkapping zorgt voor de conservering van dit 
kerkgebouw.

Transparant dak. 
Broerekerk Bolsward. Bron: RCE.



i. Ruïne of contouren
Wanneer een kerk in het verleden deels verwoest is en/
of niet wordt gekozen voor het in stand houden van het 
gehele kerkgebouw, kan er ook voor worden gekozen 
om het voormalige kerkgebouw als ruïne te conserve-
ren zoals in het geval van de Ruïnekerk in Bergen. Een 
andere mogelijkheid voor in verval geraakte kerkge-
bouwen is het slopen van de kerk waarbij alleen de 
contouren zichtbaar blijven.

Transparant dak. 
Ruïnekerk Bergen. Bron: RCE.



j. Licht/Verlichting
Licht is zeer bepalend voor de sfeer in een kerk en 
kan het beeld totaal veranderen. Het kan soms wen-
selijk zijn om de hoeveelheid licht in het kerkgebouw 
te vergroten bij een herbestemming. Meer licht in het 
kerkgebouw is op twee manieren te realiseren: meer 
daglicht laten binnentreden door aanpassing van de 
buitenschil van de kerk of de kunstverlichting in de kerk 
aanpassen. 
Een voorbeeld hiervan is de Sint Josephkerk/Orangerie 
Den Bosch (nu evenementencomplex). Door het aan-
brengen van een uitgekiend verlichtingsplan worden 
van de prachtige muurschilderingen, moderne kunst en 
subtiele decoraties op een betoverende wijze uitge-
licht.
Er zijn vele manieren denkbaar om voor extra daglicht 
te zorgen, bijvoorbeeld door in bestaande vensters 
blank glas te plaatsen of door nieuwe vensters toe te 
voegen aan de gevels en/of daken. 
In de Sint Laurentiuskerk in Weesp (nu multifunctioneel 
gebouw) is op een aantal plekken het glas-in-lood 
vervangen door blank glas. Een ander voorbeeld is de 
Gereformeerde kerk in Tolkamer (nu woning). In de kap 
van het voormalige kerkgebouw zijn aan beide zijden 
dakramen aangebracht.

Sfeer m.b.v. verlichtingsplan. 
Orangerie Den Bosch. Bron: RCE.



k. Contrast
Bij een herbestemming kan contrast worden gezocht 
tussen bestaand en nieuw in bijvoorbeeld vorm, mate-
riaal of kleur.
Een voorbeeld hiervan is de Roo-kerk in Gontrode (B), 
voorheen de Sint-Bavo (nu ontmoetingsplaats voor 
cultuur en ontspanning). De flexibele indeling bestaat 
uit U-vormige wanden op wielen en uitschuifbare 
banken. Het contrast in het gebouw tussen de oude en 
nieuwe interieurelementen is groot doordat de nieuwe 
elementen een minimalistische vormgeving en een 
lichte kleur hebben.
Het Kruisherenhotel in Maastricht (nu hotel), voorheen 
het Kruisherenklooster, toont ook een duidelijk contrast 
tussen het monumentale gebouw en de nieuwe 
ingrepen van de herbestemming. Een voorbeeld hier-
van is de entree van het hotel waar de vormgeving niet 
de vorm van het bestaande gebouw voortzet. Ook de 
materiaal- en kleurkeuzes contrasteren.

l. Sporen
Je kan op verschillende manieren omgaan met sporen 
uit het gebruik of de geschiedenis van het kerkgebouw. 
Religieuze sporen zijn vaak nog terug te vinden nadat 
een religieus gebouw herbestemd is.
Bijvoorbeeld in de Sint Donatuskerk/Theaterkerk in 
Bemmel (nu theater) zijn nog veel sporen van de voor-
malige kerk terug te vinden, zoals de kruiswegstaties, 
beelden en wijwater-bakjes.
Bij historische sporen uit verschillende bouwperiodes, 
schade door brand, wateroverlast of vernieling kan ook 
de keuze worden gemaakt om ze (deels) in het zicht te 
laten, ze weg te werken of ernaar te verwijzen.

Zichtbare religieuze sporen. Theaterkerk Bemmel. 
Bron: RCE.
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