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n Brabant telt 7100 kerken.
n Van de 62 Brabantse gemeenten hebben er
30 subsidie aangevraagd.
n In West-Brabant hebben nog geen subsidie
aangevraagd: Drimmelen, Etten-Leur, Geertrui-
denberg, Halderberge, Moerdijk, Rucphen,
Woensdrecht en Zundert.
n Gevraagd en gekregen: Bergen op Zoom,
Roosendaal, Breda, Dongen, Oosterhout en
Steenbergen.

FEITEN EN CIJFERS
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Wat te doen met lege kerken?   

Florence Imandt
Heerle

S
lopen wil in ieder geval
vrijwel niemand, ook al
vormen kerken allang
niet meer de spil van
buurt of dorp. ,,De kerk-

gebouwen zijn vaak monumentaal
en vrijwel altijd beeldbepalend. Dat
willen mensen niet kwijt, of ze nou
gelovig zijn of niet”, zegt Tom van
Eekelen. 

Hij is adviseur bij Erfgoedvereni-
ging Heemschut Brabant en oud-
monumentenambtenaar in Bergen
op  Zoom. ,,Het aantal kerkbezoekers
blijft dalen en dat betekent ook dat er
steeds minder geld is om de gebou-
wen te onderhouden. Probleem is
dat parochiebesturen soms in zich-
zelf gekeerd zijn en dat dalend be-
zoekersaantal voor lief nemen. Aan
de andere kant laten de gemeenten
die besturen ook aan hun lot over,
die vinden herbestemming een par-
ticuliere aangelegenheid.”

Nadenken
Dat vindt erfgoedvereniging Heem-
schut dus duidelijk niet. ,,Je kunt
niet altijd alle kerken behouden,
maar als je als parochiebestuur in een
vroeg stadium begint met nadenken
en daar ook de gemeente bij betrekt,
vergroot dat de kans op goede herbe-
stemming enorm.”

Bergen op Zoom was zijn tijd be-
hoorlijk vooruit door in 2008 al zo’n
visie te maken, want de subsidierege-
ling werd in 2019 ingesteld. ,,Er wa-
ren nog vijf katholieke kerken en er
dreigde leegstand door fusies. De af-
zonderlijke parochies klopten des-
tijds zelf aan bij de gemeente met de

vraag of ze konden meedenken over
de toekomst. Er kwamen gesprekken
met het bisdom Breda, de kerkbestu-
ren, er werden commissies met paro-
chianen ingesteld en er werden harde
keuzes gemaakt.”

Eén kerk werd opslagplaats voor

kerkmeubilair van leegkomende ker-
ken, een kerk werd door een ander
kerkgenootschap in gebruik geno-
men, twee werden gerestaureerd met
een forse rijkssubsidie en één werd
afgestoten en gesloopt. Op die plek
komt vermoedelijk een woonzorg-

Wat gaan we doen met leegstaande kerken? Een vraag die alsmaar prangender
wordt naarmate meer gebedshuizen voorgoed de deuren sluiten. Ombouwen tot
gemeenschapshuis? Een boekenwinkel, een theater? ,,Als commercieel
gewin maar niet voorop staat.’’

NIEUWE TOEKOMST GEBEDSHUIZEN

▲ Joep en Toos van
Gorp begonnen een
sportschool in de
Withofkapel in Etten-
Leur.
FOTO PETER VAN TRIJEN

▲ De kerk van de Goddelijke Voorzienigheid
in Bergen op Zoom werd gesloopt. 
FOTO CHRIS VAN KLINKEN/PIX4PROFS

▲ Een concert van het Harmonie Orkest in de
Roosendaalse St. Jan. 
FOTO EDMUND MESSERSCHMIDT

centrum. ,,Bergen op Zoom gaat nu
een nieuwe visie maken waarin alle
kerkgebouwen worden meegeno-
men, ook de protestantse kerken en
de synagoge.”

Bij het opstellen van een samen-
hangende Kerkenvisie is het soms
lastig dat gemeentegrenzen en paro-
chiegrenzen niet hetzelfde zijn.
Voorbeeldje: de protestantse Marti-
nuskerk in Halsteren (gemeente Ber-
gen op Zoom) vormt één geloofsge-
meenschap met de kerk in Nieuw-
Vossemeer (Steenbergen). 

,,Hoe ga je verder met twee monu-
mentale gebouwen die niet meer te
betalen zijn? Dat moet je onderzoe-
ken: wat kost het onderhoud, wat
zijn de inkomsten, welke andere
functie zou je in het gebouw kunnen
onderbrengen?”

De provincie Brabant telt 7100 ker-
ken, verdeeld over 62 gemeenten
waarvan er tot nu toe 30 subsidie
hebben aangevraagd. Heemschut
heeft intussen een brief aan de ge-
meenten gestuurd om extra druk te
zetten omdat de regeling per 15 fe-
bruari stopt. Een gemeente die zegt
dat de kerken zaak zijn van de paro-
chies, hebben niet in de smiezen
waar het om draait, zegt Van
Eekelen. 

Verder kijken 
,,Ze zijn bang dat het geld kost en
hebben soms geen notie van de
waarde van het erfgoed. De kerken
zijn vaak al niet in goede staat omdat
kerkbesturen een kerk alleen maar zo
lang mogelijk willen open houden.
Beide partijen moeten verder kijken
dan hun neus lang is. Kerkbesturen
moeten óók naar buurdorpen durven
kijken en misschien tot de conclusie
komen dat ze niet allemaal open
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Erfgoedvereniging
Heemschut Brabant
roept gemeenten op
nog voor 15 februari
subsidie aan te vragen
voor het opstellen van
een Kerkenvisie: een vi-
sie om religieus erfgoed
voor de toekomst te be-
houden.

Landelijk is er 2,2 mil-
joen euro beschikbaar,
via de Rijksdienst Cul-
tureel Erfgoed. Ge-
meenten met minder
dan 25 kerken krijgen
25.000 euro om een vi-
sie op te stellen, bij 25
tot 50 kerken is er

50.000 euro beschik-
baar, gemeenten met
meer dan 50 kerken
krijgen 75.000 euro.
Met dat geld kunnen
ambtelijke uren wor-
den vrijgemaakt of een
extern gespecialiseerd
bureau worden inge-
huurd. Daarnaast zijn
er ook restauratiesubsi-
dies, duurzaamheids-
subsidies en een subsi-
die om een herbestem-
mingsscan te laten ma-
ken. 
n Informatie noord-bra-
bant@heemschut.nl of
06-22469317

Subsidie voor Kerkenvisie
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    ‘Behoud een kleine kapel’ 

▲ Heemschut-adviseur Tom van Eekelen in de kapel van de Gertrudis van Nijvelkerk in Heerle dat werd omge-
bouwd tot wijkcentrum. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS

kunnen blijven.”
Die keuzes liggen vaak moeilijk en

gevoelig. In een stad kun je nog naar
een andere kerk fietsen of lopen,
maar naar een ander dorp, tien kilo-
meter verderop? 

Volgens Van Eekelen is een oplos-
sing vaak: bij herbestemming een
kleine kapel behouden waarin men-
sen een kaarsje kunnen opsteken.
,,Zoeken naar een link met het oor-
spronkelijke religieuze gebruik van
het gebouw. Dat waarderen mensen
enorm.”

In de Kerkenvisie kan op een rij
worden gezet welke herbestemming
aantrekkelijk, wenselijk en haalbaar
zou zijn. ,,Er zijn prachtige voorbeel-
den: boekenwinkel (Maastricht,
Zwolle), theater (H. Maagdkerk, Ber-
gen op Zoom), dorpshuis/gezond-

heidscentrum (Gertrudis van Nijvel-
kerk, Heerle), zorg- en wijkcentrum
(St. Elisabethkapel, Breda),  sport-
school (Withofkapel,  Etten-Leur). 

,,Het gaat erom dat een herbestem-
ming met smaak en zorg gebeurt en
dat wil zeggen: op een manier waar-
bij je de kerk nog als kerk herkent.
Dan kan er zelfs een supermarkt, een

skatebaan of  trampolinecentrum van
worden gemaakt. Waarbij je dan wel
oog moet hebben voor die kleine ka-
pel.”

Een soort disco
Een slecht voorbeeld vindt Van Eek-
elen de St. Janskerk in Roosendaal.
,,Dat zou een evenementenruimte
worden, maar dat liep uit de hand.
Het werd een soort disco waar de
biechtstoelen en preekstoelen mis-
bruikt werden. De gemeente en het
bisdom stonden machteloos omdat
afspraken niet goed waren afgedicht.
Er zijn nu gesprekken om  gezamen-
lijk te gaan voor een meer welover-
wogen gebruik. Kijk, het gaat mis, als
je de commerciële haalbaarheid bo-
venaan zet. Dat is vaak het pro-
bleem.”

▲ De Heilige Maagdkerk in Bergen op Zoom
werd eind jaren 80 omgebouwd tot theater.
FOTO THOM VAN AMSTERDAM

▲ Een biljartcentrum  de voormalige Onze-
LieveVrouw van Altijddurende Bijstandkerk
in Breda. FOTO RAMON MANGOLD/PIX4PROFS

▲ De centrale hal van de verbouwde Gertru-
diskerk in Heerle.
FOTO CHRIS VAN KLINKEN/PIX4PROFS 

Het gaat erom dat
opnieuw
bestemmen met
smaak en zorg
gebeurt
—Tom van Eekelen


