Burgerinitiatief tot herbestemming van kerkgebouwen

Van leegstand
naar leefbaarheid
Momenteel overtreft het aantal kerkgebouwen
de behoefte die er vanuit de geloofsgemeenschappen bestaat. In de aankomende
jaren zullen naar verwachting per jaar meer dan
honderd Nederlandse kerken aan de eredienst
onttrokken worden. Dat zijn meer dan twee
kerksluitingen per week.
Heilig Hartkerk,
Boxtel
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De toename in het aantal kerksluitingen heeft in de afgelopen
jaren geleid tot een exponentieel groeiende hoeveelheid herbestemmingsprocessen: het zoeken van nieuwe functies voor
leegstaande kerkgebouwen. Hoewel de sluiting van vastgoed
vaak als ruimtelijk vraagstuk wordt gezien, speelt bij herbestemming van kerken evengoed een sterke maatschappelijke
component. Het gebouw, de omgeving en leefbaarheid zijn
daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat maakt kerken zo bijzonder? Hoe komt het dat mensen

Boven en midden:
Klooster Domus
Novae Lucis,
Ter Apel

de kerkgebouwen graag behouden ondanks de steeds meer
seculier wordende samenleving? Generaties mensen zijn er
gedoopt, hebben er hun belijdenis gedaan, zijn er in de echt
verbonden of door de dood gescheiden. Het gaat letterlijk en
figuurlijk om gebouwen met een ziel. Het laat vrijwel niemand
onberoerd: van jong tot oud en van gelovigen tot atheïsten.
Kerkgebouwen zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze
maken deel uit van onze geschiedenis en zijn de boodschappers van ons verleden.

Herbestemming in cijfers De toenemende leegstand van
gebouwen in Nederland vormt één van de grootste uitdagingen
in de huidige ruimtelijke ordening. Duizenden kantoren,
gemeentehuizen, zwembaden, scholen en kerken zijn op zoek
naar nieuwe gebruikers en het einde van de leegloop is nog
niet in zicht. Als we inzoomen op Noord-Brabant, wat voor
getallen hebben we dan om mee te rekenen? Volgens recente
gegevens aangeleverd door de provincie Noord-Brabant zijn van
de 606 resterende kerken in het Brabantse land (107 zijn al
gesloopt) nog 416 in gebruik (69%). Van de rest gaat 33 binnenkort dicht (5%), 53 kerken zijn al leeg (9%) en 104 zijn herbestemd (17%). Met andere woorden: deze gegevens laten 104
successen zien, 86 uitdagingen en 416 gevallen met een mogelijk onzekere toekomst. Het gaat hier dus om een landelijk probleem, maar ook zeker om een uitdaging op lokaal en regionaal niveau in Noord-Brabant.

Onder:
Sint-Janskathedraal,
Den Bosch

Een historisch perspectief Het Jaar van het Religieus Erfgoed
in 2008 was een keerpunt in de omgang met leegstaande en
leeglopende kerken. Naar aanleiding ervan werd in 2014 een
landelijke agendering opgezet van projecten en initiatieven in
het kader van religieus erfgoed: de Agenda Toekomst Religieus
Erfgoed. In 2016 – het ‘oogstjaar’ – worden de vruchten geplukt
van wat er de afgelopen twee jaar op touw is gezet. Tijdens de
presentatie van de Agenda werd duidelijk dat de opzet van een
centraal gecoördineerd informatiepunt – de website Toekomst
Religieus Erfgoed (https://toekomstreligieuserfgoed.nl) – misschien wel de belangrijkste stap is in de herbestemmingsproblematiek van kerken sinds 2008. Deze site biedt een digitaal
platform voor het zoeken naar en plaatsen van kennis en ervaring over herbestemming van religieus erfgoed.

Herbestemming als bijzondere vorm van burgerparticipatie In de participatiesamenleving krijgen mensen steeds meer
zeggenschap en verantwoordelijkheid in het publieke domein
en verandert de rol van de overheid van ‘zorgen voor’ naar
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‘zorgen dat’. Overheden krijgen steeds vaker de rol van partner
bij initiatieven van inwoners en organisaties en nemen vaker
een faciliterende en ondersteunende rol aan. Voor wat betreft
maatschappelijke initiatieven, het ‘zelf doen’, zien we dat mensen zich in toenemende mate eigenaar voelen van hun leefomgeving en zich er steeds actiever voor willen inzetten om die te
verbeteren. Herbestemmingsprocessen van vrijgekomen kerkgebouwen zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is bij uitstek
een thema waarbij het initiatief voornamelijk bij burgers zelf
ligt en waar zij zich verantwoordelijk voor voelen.

De dynamiek van herbestemmingsprocessen Het zoeken
naar een herbestemming is een ingewikkeld en vaak moeizaam
proces. Draagvlak bij de betrokken partijen is van groot belang.
Een herbestemming kan alleen slagen als er bij alle partijen
voldoende draagvlak is. Naast de eigenaar zelf zijn verschillende andere partijen betrokken, zoals parochianen, de
gemeente, proactieve wijk- of dorpsbewoners, architecten en/of
makelaars. Deze partijen bekijken het gebouw vanuit hun eigen
perspectief, wat conflicterend kan zijn met het perspectief van
de andere betrokkenen. Dit leidt vaak tot onbegrip naar elkaar.
Hoe meer verschillende partijen er bij betrokken zijn, hoe ingewikkelder het proces dus wordt.

Linksboven:
Martinikerk, Groningen
Rechtsboven:
Kloostergang voormalige Mariakerk,
Utrecht
Links:
Sint-Gertrudiskerk,
Bergen op Zoom

De weg naar een passende herbestemming Hoewel

Midden:
Begijnhofkerk
Sint-Jan Evangelist,
Hoogstraten (BE)

het zoeken naar een herbestemming voor een vrijgekomen
kerkgebouw een bijzonder ingewikkeld proces is, zijn er in de
tussentijd meerdere goede voorbeelden naar buiten gekomen.
Processen waarbij het gebouw door onder andere goede
samenwerking en communicatie, doorzettingsvermogen,
enthousiasme, flexibiliteit en creativiteit behouden is gebleven
voor de gemeenschap – of waarbij de dialoog daartoe is
geopend. De belangrijkste overkoepelende succesfactor is het
doorgronden en uitvoeren van verwachtingsmanagement. Je
moet weten wat je aan elkaar hebt. Inzicht in elkaars visie,
belangen en standpunten levert veel informatie én vertrouwen
op. Door goede contacten tussen belangrijke partijen (zoals
parochiebestuur, gemeente, parochianen en buurtbewoners)
kunnen verbindingen gelegd worden en ontstaan openingen
voor verdere afspraken. Als de eisen, randvoorwaarden en verwachtingen bekend zijn is de weg vrij om te zoeken naar een
passende herbestemming.

Onder:
Willibrordusbasiliek,
Hulst

Mariëlle Tuinder MSc is werkzaam als adviseur-onderzoeker
bij kennisorganisatie Het PON. Harry Pape MA is erfgoedadviseur bij Rubicon Erfgoed.
Op de website www.tijdschriftmonumenten.nl is de uitgebreide versie van dit artikel van Tuinder en Pape te lezen.

Mariakerk,
Oirschot

Zuiderkerk,
Hilversum
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