
HERBESTEMMING VAN 
KERKELIJK ERFGOED: 
Betere aanpak voor 
een leefbaar platteland 
Friesland heeft met bijna 800 kerkgebouwen de grootste 
kerkdichtheid van Europa. Krimp, terugloop en veroudering van 
het ledenbestand van kerkelijke gemeentes in een ras tempo, 
zowel op het platteland als in de stad, zijn de veroorzakers van 
grote leegstand. H et proces van herbestemming is al jaren gaande. 
Van de leegstaande kerken zijn inmiddels zo’n 250 getransformeerd. 
Uit onderzoek blijkt dat er binnen een tijdsbestek van vijf jaar 
nog eens honderd kerken leeg komen te staan. De vermoedelijke 
leegstand is echter vele malen groter. Een gigantische opgave 
van herbestemming, die vanwege belemmerende factoren om 
zeer creatieve oplossingen vraagt. 
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‘Transformatie waar de 
gemeenschap ook nog 

een gevoel bij heeft’

- Dick Bloemhof

Om te voorkomen dat in de nabije toekomst in Friesland vele 
dichtgetimmerde kerkgebouwen de harten van de dorpen 
ontsieren, zullen gemeentes mogelijkheden moeten inventariseren 
om deze gebouwen weer een maatschappelijke functie te geven. 
‘Er kan tegenwoordig veel meer met kerkelijk erfgoed dan menig 
architect of ontwikkelaar denkt’, stellen Dick Bloemhof, directeur 
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Jitze Tadema, 
procesbegeleider namens de Provincie Fryslân, tevens aanjager 
van het Deltateam Fryske Tsjerken. Jitze Tadema bespeurt bij 
gemeentes vaak een keuzeproblematiek: ‘Het is kiezen tussen heel 
krampachtig omgaan met het bestemmingsplan, of de 
beeldkwaliteit van een dorp bewaren.’

In 2009 heeft de provincie het initiatief genomen voor het 
onderzoekproject “Tink om’e tsjerken”, een inventarisatie van 
hoe het met de kerken in Friesland gesteld is. Tadema: ‘Dat 
onderzoek is een resultante van de grote zorg van de vermoede 
leegstand die eraan zou komen. Er is een database aangelegd. Als 
vervolg daarop verscheen in 2012 het rapport Hergebruik Friese 
kerken van Peter Karstkarel, een inspiratieboekwerk met ideeën 
over hergebruik van vrijgekomen kerkgebouwen. Toen werd ook 
het Deltateam Fryske Tsjerken in het leven geroepen om samen 
met lokale gemeenschappen naar oplossingen voor vrijkomende 
kerkgebouwen te zoeken. Anno 2016 heeft het Deltateam zijn 
activiteiten weer overgedragen aan Steunpunt Monumentenzorg 
Fryslân, maar begeleidt het nog wel vraaggestuurd het proces. 
Tadema: ‘De kerkbesturen gaven in 2009 aan dat zij verwachtten 
dat tussen de vijf en tien jaar zo’n 75-125 kerken zouden vrijkomen 
die niet meer voor de eredienst zouden worden gebruikt.’ Hoe 
staat het nu, zeven jaar later, met die prognose?

Verborgen leegstand
Het onderzoek van 2009 ging niet alleen over de toekomstige 
leegstand. Het richtte zich op verschillende aspecten, zoals de 
onderhoudstoestand, een kwalitatief onderzoek van de gebouwen, 
achterstallig onderhoud. En daarnaast is onderzocht hoe vaak er 
nog erediensten werden gehouden, hoeveel leden een kerk nog 
had en hoeveel van die leden nog naar een eredienst kwamen.

Tadema: ‘Dat is per denominatie in kaart gebracht. Ook is er een 
monumentale waarde aangegeven. En het draagvlak in het dorp. 
Kortom een bijzonder rapport, waarvan alle gegevens in een 
database bijeen zijn gebracht.’ 

Maar de voorspelling van leegstand? Dick Bloemhof: ‘Je hebt de uitgesproken 
leegstand van 75 tot 100 kerkgebouwen, maar er is ook een grote verborgen 
leegstand. Er zijn nu 250 kerken herbestemd, 22% daarvan is woning 
geworden. Het probleem is dat kerkbesturen het herbestemmen zo lang 
mogelijk uitstellen. “We redden het wel”, is vaak de argumentatie. Maar 
er wordt heel erg gezocht naar nevenbestemmingen naast de erediensten, 
die misschien nog eenmaal per maand worden gehouden.’ Tadema: ‘Men 
loopt er niet mee te koop, dat is hier letterlijk en figuurlijk van toepassing. 
Kerken kunnen het eigenlijk financieel niet meer redden, en de gemiddelde 
leeftijd van de kerkganger is hoog. Het ligt gevoelig. Het gebouw gaat niet 
in de verkoop zolang men ter kerke gaat.’ Bloemhof: ‘Wij zien dan ook 
een groot probleem van veel meer leegstaande kerkgebouwen op ons 
afkomen. Dat is een pittige transformatieopgave.’

Beeldbepalend
Bloemhof vraagt zich af bij welke kerkbesturen de latente problematiek 
speelt. ‘Hoe kun je daar een vinger achter krijgen om toch te kunnen 
helpen?’ Nu is het probleemgestuurd en wordt er gereageerd op een verzoek 
vanuit het kerkelijk bestuur. Bloemhof: ‘Dat is een vraagstuk waar we nog 
mee aan de gang moeten. We kunnen afwachten terwijl we weten dat die 
problematiek speelt, maar wij zien het gevaar van verlies aan onderhoud 
en verlies van beeldkwaliteit op ons afkomen.’

Kerkgebouwen behoren tot de belangrijkste monumenten in Friesland, 
naast wat boerderijen. Het zijn veelal gebouwen die van oorsprong dateren 
uit de 12e, 13e of 14e eeuw, met een romaanse of gotische bouwstijl, die 
heel bepalend zijn voor het Friese platteland. Tadema: ‘Elk dorp heeft wel 
plukjes bosschage met een toren erboven, “De kathedralen van het 
landschap”, volgens wijlen gedeputeerde Andriessen. Niet qua grootte, 
maar wel beeldbepalend voor het landschap en het dorp.’

Transformatieproblematiek
De transformatieopgave is een moeilijke en pittige, volgens Tadema en 
Bloemhof. Tadema: ‘De meeste kerken die nu vrijkomen zijn de middelgrote 
kerken, de zaalkerkjes ter grootte van een woning zijn al herbestemd. Dan 
moet je nu dus al in wooneenheden gaan denken en dan wordt die opgave 
ingewikkelder.’ Het speelt mee dat er in de dorpen heel weinig behoefte 
is aan ruimte; er is geen behoefte aan sociale woningen vanwege de krimp 
van de bevolking. En er zijn al heel veel nevenbestemmingen vergeven. 
Tadema: ‘Zo heeft elk dorp al een cultuurpodium en dan kom je in 
concurrentie.’ Op het platteland kan niet zoveel. Niet elke functie die erin 
zou passen is ook geschikt voor de Friese situatie. Bloemhof: ‘Het is niet 
alleen de monumentale waarde van een kerk of het interieur die een 
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belemmerende rol kunnen spelen bij herbestemming, ook de begraafplaats rond 
de kerk is een verstorende factor.’ Hij doelt op het gegeven dat ongeveer 75% 
van de kerken in Friesland omgeven is door een begraafplaats. Maar er is nog 
een ander probleem. Bloemhof: ‘Er is veel bevooroordeelde angst in de 
bouwwereld om een kerk te herbestemmen. Men denkt meestal: daar krijg je 
nooit een vergunning voor. Dat is echt verwoestend. Daarnaast wordt er vaak 
gedacht dat het veel duurder is dan nieuwbouw. Maar er zijn tal van kerken 
waarover je in overleg kunt met de rijksdienst en de welstands- en 
monumentencommissie Hûs en Hiem, als wettelijke adviseurs bij monumenten. 
Er is tegenwoordig veel meer mogelijk met kerken.’ 

Gemeentelijk beleid
Met deze adviezen is de burgerlijke gemeente aan zet. ‘Er is een groot verschil 
te zien in gemeentelijk beleid, maar je ziet het wel soepeler worden’, licht Tadema 
toe. Bloemhof: ‘Nog lang niet alle gemeenten hebben de leegstand in beeld. Je 
ziet het nu op het gebied van winkels en horeca in de aanloopstraten naar het 
centrum. Er komt daar vrijheid van wonen.’ En er spelen tegenstrijdige belangen. 
Het kerkelijk erfgoed moet wel weer een functie krijgen binnen het sociale, 
maatschappelijke leven in zo’n dorpsgemeenschap. Het is niet voor niks dat 
een aantal kerken al is getransformeerd tot dorpshuis. ‘Je ziet dat tegenwoordig 
in elk dorp een MFC moet komen. Waarom kan dat niet in een kerk?’ vraagt 
Bloemhof zich af. ‘We moeten toch wel eens anders gaan denken. Erfgoed moet 
men als optie zien, niet als sector. Als je als gemeente een opgave hebt, kijk dan 
eerst eens wat je nog hebt en wat daarin kan. En nodig uit tot een transformatie 
waar de gemeenschap ook nog een gevoel bij heeft. Zuivelfabriek of kerk, het 
zijn juist díe panden die identiteit geven aan een dorp. Benut die panden dan 
ook voor die functies. Ik wil niet zeggen dat je alles zo in kerken kwijt zou 
kunnen, maar toch is het een betere aanpak voor een leefbaar platteland.’ 

‘Een ondernemer moet wel 
uithoudingsvermogen 

hebben’

- Jitze Tadema

Kenniscentrum Herbestemming Noord is in 2013 ontstaan op 
initiatief van de drie noordelijke steunpunten (Libau Steunpunt 
Cultureel Erfgoed Groningen, Steunpunt Erfgoed Drenthe en 
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân). Het centrum wordt volledig 
ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 
drie noordelijke provincies. Doel van het Kenniscentrum 
Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand 
te brengen met een zo kort mogelijke procedure, met zo beperkt 
mogelijke kosten, met zoveel mogelijk gebruikmaking van de 
monumentale waarden en karakteristieken en met optimale inzet 
van subsidies en andere financieringsregelingen.

Provincie Fryslân heeft de activiteiten van het Deltateam en de 
opgebouwde database ondergebracht bij deze kennisinstelling, waarbij 
het Deltateam wel een adviserende rol blijft houden.

Stichting DBF is daarbij de projectleider van kennis, van vraag en 
aanbod van karakteristieke panden en ondersteunt in optimale 
gebruikmaking van subsidies en andere financieringsregelingen. 
Stichting DBF richt zich op het stimuleren van de leefbaarheid op 
het platteland in Noord-Nederland. 

Voor informatie: www.stichtingdfb.nl

Marktpartijen aan zet
Bloemhof: ‘Wij hebben een groot aantal kwalitatief hoogwaardig 
monumenten om te hergebruiken. Je moet over een hobbeltje aan regels 
heen, maar wij willen ondernemers uitdagen om met ons in gesprek te 
gaan. Je moet elkaar ontmoeten in de realisatierichting. Ik denk dat we 
tot meer en creatievere oplossingen kunnen komen dan nu het geval is.’ 
Tadema: ‘Een ondernemer moet wel uithoudingsvermogen hebben. Ze 
komen zoveel bureaucratie en andere problemen tegen.’ 

Het Deltateam en het Kenniscentrum Herbestemming Noord, waar 
Bloemhof met zijn steunpunt ook partner van is, kunnen daarin een 
ondersteunende en begeleidende rol spelen. Jitze Tadema: ‘Wij 
ondersteunen en begeleiden bij de wet- en regelgeving op 
bestemmingsplanniveau, maar dat vereist iets meer uithoudingsvermogen 
dan reguliere nieuwbouw. En als het te veel tijd vergt, dan kunnen wij 
als Deltateam naar het gemeentebestuur gaan met de vraag: 
“Gemeentebestuur, wat willen jullie nu eigenlijk? Wil je heel krampachtig 
met je bestemmingsplan omgaan, of wil je beeldkwaliteit van je dorp 
bewaren?” Over het algemeen komt men wel tot inzicht om de kerk in 
stand te houden.’ Dick Bloemhof vult aan: ‘Je moet het enthousiasme 
van een ondernemer niet de grond inboren. Als hij een idee heeft, moet 
je hem goed begeleiden. Wij proberen daarnaast vanuit het Kenniscentrum 
Herbestemming Noord met inspirerende voorbeelden te laten zien wat 
er allemaal mogelijk is.’

Meer kansen in steden
De transformatie van kerkelijk erfgoed in de steden biedt meer kansen. 
Er zijn in een stad eenvoudigweg meer herbestemmingsfuncties. 
Leeuwarden kent inmiddels enkele mooie voorbeelden van transformatie. 
Zo gebruikt de Watercampus de voormalige Johannes de Doperkerk, 
werd de Pniëlkerk getransformeerd tot basisschool (zie pag. 12) en is de 
Koepelkerk vanwege de fraaie akoestiek verbouwd tot Koepeltheater. 
‘Maar’, waarschuwt Bloemhof: ‘de moeilijke gevallen blijven over. Te
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