Kerkenaanpak
Súdwest-Fryslân
Samen werken aan behoud religieus erfgoed
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Voorwoord

“De kracht
van een kerk
is niet te
onderschatten”

2

Kunt u het zich voorstellen, een
omgeving zonder de karakteristieke
contouren van onze kerken? De kracht
van een kerk is niet te onderschatten.
Het is een ijkpunt vanuit de verte, een
natuurlijk centrum van een dorp of stad,
een historisch gebouw met verhalen
en met ruimte voor allerlei invullingen.
Zonder de vaak al eeuwenlang beeldbepalende kerken zou Súdwest-Fryslân
niet hetzelfde zijn.

Cultuur en Wetenschap voor gemeentebrede kerkenvisies. Het werd geen
zwaar beleidsstuk, maar een praktische
handreiking. Met de aanpak kunnen
we gezamenlijk - eigenaren, toekomstige eigenaren, betrokkenen en de
gemeente Súdwest-Fryslân – werken
aan het behoud en aan de toekomst
van kerkgebouwen. Ook als college van
Burgemeester en Wethouders maken
we ons hier sterk voor.

Samen kunnen we dit cultureel-religieus
erfgoed behouden. Steeds meer kerken
in Súdwest-Fryslân verliezen hun functie als gebedshuis. Kerkgemeenschappen zijn bezig met oplossingen voor het
blijven gebruiken van hun gebouw of
zitten juist in een traject van afstoten
en herbestemmen. Alle hulp is welkom.
Voor de huidige eigenaren en ook voor
anderen die er mogelijkheden in zien.

De Kerkenaanpak geeft informatie, tips
en ideeën voor wie concreet aan de slag
wil en ook voor wie nog nadenkt over
de rol van een kerkgebouw binnen het
dorp of de stad. Het kan jaren duren
voor er een mooi en duurzaam plan ligt.
Begin dus op tijd en zoek de samenwerking. Zo komen we tot een oplossing
die het beste past bij uw unieke gebouw
en situatie.

Daarom ligt er nu een Kerkenaanpak
Súdwest-Fryslân. We zijn hiermee een
van de zes deelnemers aan een pilot
van het ministerie van Onderwijs,

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân
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Inleiding Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân
In het weidse landschap van Súdwest-Fryslân vallen al gauw één of meer
markante, vaak honderden jaren oude
kerken op. Dat deze gebouwen blijven
bestaan is echter niet vanzelfsprekend.
Het is goed om, nu het nog kan, na te
denken wat we willen en kunnen doen
met ons religieus erfgoed. Deze Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân hoopt richting
te geven en is een praktische handreiking.
Súdwest-Fryslân heeft opvallend veel
oude kerkgebouwen, vaak in kleine
dorpen. De meeste zijn al voor 1900
gebouwd, een deel zelfs in de Middeleeuwen. Religieus of niet, veel mensen
hebben een band met de kerk in hun
dorp of buurt.
Ondertussen worstelen veel kerkeigenaren en -gemeenschappen met de
toekomst. Hoge kosten en minder leden
en vrijwilligers stellen hen voor soms
lastige beslissingen. Het kerkgebouw
sluiten en verkopen? Afbreken zelfs?
Of brengen nevenactiviteiten uitkomst
om er kerkdiensten te kunnen blijven
houden?

Kimswerd
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Ook zijn er vragen over onderhoud, restauratie en energiemaatregelen. Vragen
die net zo goed spelen bij (toekomstige)
eigenaren van herbestemde kerken.
Een derde van de 158 kerkgebouwen in

Súdwest-Fryslân is al herbestemd. De
verwachting is dat de komende tien
jaar nog eens 27 hun religieuze functie
verliezen. Wat gebeurt er dan met de
gebouwen?
Het zijn belangrijke vragen, want de
kerkgebouwen zijn belangrijk voor de
mienskip en voor heel Súdwest-Fryslân.
Ze bieden kansen voor de toekomst.
Vaak maken kerkgemeenschappen
ieder afzonderlijk een jarenlang proces
door dat gepaard gaat met emoties
en onzekerheden. De Kerkenaanpak
Súdwest-Fryslân helpt om samen na te
denken en aan oplossingen te werken.
De aanpak laat zien wat betrokkenen
zelf kunnen doen, waar ze hulp kunnen
vinden en hoe de gemeente Súdwest-Fryslân ondersteunt.
De Kerkenaanpak gaat om gebouwen die
oorspronkelijk zijn gebouwd voor religieus gebruik: 154 kerken en 4 kapellen.
Zowel met als zonder monumentenstatus en zowel kerken met een religieuze
functie als kerken in een herbestemmingsproces en al herbestemde kerken.
De aanpak is voor huidige eigenaren en
voor mogelijke toekomstige eigenaren
of gebruikers. Als een bundeling van
wensen, ervaringen, kennis en ideeën is
de aanpak van toepassing op nevenactiviteiten, verkoop, herbestemming, res-

tauratie en verbouwingen. De kerken
aanpak moet leiden tot maatwerk.
Het werd al snel duidelijk dat de
kerkenvisie niet alleen over herbestemming moest gaan, maar over alle
situaties waarin kerken kunnen verkeren. Naast de gebouwen behouden, is
er namelijk een sterke wens om als het
kan een religieuze functie te houden.
De Kerkenaanpak heeft daarom een
brede opzet.
Al nam de gemeente het voortouw,
aan het opstellen van de Kerkenaanpak
is in goed overleg samengewerkt met
kerkelijke gemeenten, kerkeigenaren,
erfgoedorganisaties en andere belanghebbenden. Wat willen we samen
bereiken met het religieus erfgoed in
de gemeente? Wat is er mogelijk met
onze eigen kerk? En vooral: hoe kunnen
we aan de slag? Het werd dan ook niet
slechts een visie, maar een aanpak.

In deze Kerkenaanpak leest
u eerst over de achtergrond: wat
speelt er en welke wensen zijn er?
Van daaruit is een toekomstbeeld
geschetst. Hoe we dat kunnen
bereiken, is verwoord in de samen
opgestelde aanpak. Een aantal
onderwerpen krijgt extra aandacht: mienskip, cultuurtoerisme
en duurzaamheid. Tot slot vindt u
een handige wegwijzer.
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Samen werken aan behoud
van religieus erfgoed
in Súdwest-Fryslân
Wat speelt er, hoe ziet de gewenste
toekomst van het religieus erfgoed
eruit en wat kunnen oplossingen zijn?
Van allerlei kanten kwam er input voor
de Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân.
Van kerkbestuurders en beheerders van
grote en kleine kerken tot gebruikers
en bewoners van herbestemde kerkgebouwen. Van Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en JADE Architecten
tot theatermakers en twee studenten
Culturele Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen. Allemaal brachten ze
ervaringen, ideeën, wensen en vragen
in. Dat gebeurde tijdens bijeenkomsten
in Bolsward, Makkum en Heeg. Vanuit
de gemeente waren daar onder andere
dorpscoördinatoren en beleidsmedewerkers cultuur, toerisme, duurzaamheid en erfgoed bij betrokken
Een enquête onder kerken in Súdwest-Fryslân in 2018/2019 leverde ook
veel informatie op. Eigenaren van 129
kerken (81%) deden mee. Ook andere
contacten met kerken, dorpen en
wijken droegen bij aan de gezamenlijke
Kerkenaanpak. Verder zijn gegevens uit
databanken gebruikt. Er is bijvoorbeeld
nauw samengewerkt met provincie
Fryslân voor een actualisatie en aanvulling van het databestand van Friese
kerken na het onderzoek ‘Tink om ‘e
Tsjerken’.
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Achtergrond, feiten en cijfers
Om tot een richting voor de toekomst
en tot een aanpak te komen, wordt hier
eerst de achtergrond geschetst. Een
beeld van het verleden en heden van
kerken en van het kerkenlandschap in
Súdwest-Fryslân.

een kerkhof en bebouwing rondom. In
het natte veengebied staan veel van de
nieuwere kerken in de gemeente. Veel
dorpen en stadjes zijn hier gebouwd
langs vaarten, met kerken tussen lintbebouwing.

Wat religieus erfgoed betreft, heeft
Súdwest-Fryslân veel te verliezen en
ook veel te winnen. Fryslân heeft de
hoogste kerkdichtheid van Nederland,
zelfs van Europa, en dit geldt in het
bijzonder voor Súdwest-Fryslân. De
gemeente heeft enkele middelgrote
en kleinere steden, een aantal middelgrote dorpen en veel kleine dorpen en
buurtschappen. Al sinds de Middeleeuwen verrezen in bijna elke woonplaats
één of meer kerken. Súdwest-Fryslân
heeft daardoor niet alleen relatief veel
kerken, veel daarvan zijn monumentaal.
De kerken met én de kerken zonder
monumentenstatus zijn belangrijk voor
Súdwest-Fryslân.

De oude Middeleeuwse kerken en ook
veel van de jongere kerken hebben een
grote (cultuur)historische waarde. Ze
zijn niet weg te denken uit het straatbeeld en van ver te zien, als bakens
langs de kusten en in het groene
open weidelandschap. Van een aantal
verdwenen kerken rest een toren of
klokkenstoel, zoals in Indyk en Idzega.

Bakens in het landschap
Súdwest-Fryslân kent een gevarieerd
landschap. Een kust met kliffen, een
kleigebied met Middeleeuwse terpen en
dijken, pittoreske Elfstedenstadjes en
een weids veengebied met een aantal
meren. De oudste kerken staan vooral
op de kleigrond. Daar werden op de terpen huizen en kerken gebouwd, veilig
voor de Middelzee, Zuiderzee of Waddenzee. Deze kerken stonden midden
op de terp en hebben vaak nog steeds
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Veel gezindten
Van oudsher zijn er in het gebied vrij
veel geloofsgezindten. Er zijn katholieke enclaves (13% van de gebouwen)
zoals in Blauwhuis. De bakermat van de
doopsgezinde stroming (8%) ligt in de
omgeving van Witmarsum en Makkum.
De Protestantse Kerk is met 73% het
meest vertegenwoordigd: hervormd,
gereformeerd en in de twintigste eeuw
ontstonden in de steden andere kleinere geloofsgroepen. Veel hervormde
kerkgebouwen waren oorspronkelijk
katholiek.
De geloofsgezindte kan een rol spelen
bij de procedure voor onder andere
verbouwen of verkoop.

Ontkerkelijking, kosten, duurzaamheid
De rol van de kerken verandert. Een
minderheid van de Nederlanders noemt
zich nog gelovig en meer dan 80%
komt zelden of nooit in een kerk. Deze
ontkerkelijking zet ook in de gemeente
Súdwest-Fryslân door. De afname van
het aantal leden maakt het ook lastiger
om vrijwilligers te vinden voor bestuur,
beheer en activiteiten. Daarnaast zijn
de kosten voor gebruik, onderhoud
en restauratie steeds moeilijker op te
brengen. Ook duurzaamheid en energietransitie kunnen voor hoofdbrekens
zorgen in de hoge, moeilijk te isoleren
en te verwarmen gebouwen, vooral in
monumenten. In Súdwest-Fryslân heeft
dit alles ertoe geleid dat al een derde
van de kerkgebouwen niet meer in religieus gebruik is. De komende jaren zal
dat aantal stijgen. Ook voor de kerken
die nog wel in functie blijven, wordt het
voortbestaan steeds ingewikkelder.
Midden in de mienskip
Toch staat de kerk behalve letterlijk ook
figuurlijk nog steeds midden in de mienkip. In religieuze zin voor degenen die er
hun geloof beleven en er samenkomen
voor wekelijkse diensten, doopplechtigheden, kerkelijke feestdagen, huwelijken
en begrafenissen. Soms al generaties
lang. Maar ook voor niet-gelovigen is
dit erfgoed belangrijk, met zijn architectuur, interieur, geschiedenis, verhalen
en maatschappelijke rol. Veel mensen
hebben er een emotionele band mee.

Veiligstellen
De betekenis van een kerk dringt vaak
pas goed door wanneer de toekomst
van de kerk onzeker wordt. Om die
toekomst veilig te stellen, is op tijd actie
nodig. Door de direct betrokkenen en
ook door mensen en organisaties er omheen. Maar veel kerkbesturen (en vaak
pas in een later stadium samen met de
kerkgemeenschappen) maken nu een
eigen proces door. Meestal zo intensief
dat ze zich niet breder oriënteren of
anderen erbij betrekken. Andere kerkbeturen zoeken wel samenwerking, maar
weten niet hoe die te vinden. Door de
weg te weten naar de juiste informatie,
organisaties en andere kerken, zou niet
iedereen zelf het wiel hoeven uit te
vinden. Daarnaast werken ook bijvoorbeeld omwonenden, verenigingen
en ondernemers vaak graag mee. De
mienskip blijkt vaak veerkrachtig, trots
en betrokken.
Mogelijkheden voor kerkgebouwen
De verschillende betrokkenen, invalshoeken en belangen kunnen mogelijkheden creëren: kennis, ideeën, financiering en bereidheid om zich in te zetten
voor het behoud van het kerkgebouw.
Er is een groeiend besef van de kansen
die kerkgebouwen bieden. Ook als
hun religieuze functie afneemt en in
steeds meer gevallen verdwijnt. En juist
in Súdwest-Fryslân, waar veel kerken
staan, tot in de kleinste woonplaatsen
waar het soms het enige grote publieke
gebouw is. De kerkgebouwen zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen
en steden.

De figuren op de volgende pagina’s
verbeelden de situatie en de wensen
rond de kerken. Op basis daarvan hebben de verschillende betrokkenen bij
deze Kerkenaanpak een toekomstbeeld
geschetst.

Kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân
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Huidige functies kerken in gemeente Súdwest-Fryslân
Ongeveer tweederde van de kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân is in meerdere of mindere mate in religieus gebruik. 61% heeft
wekelijks tot maandelijks reguliere diensten. 8% heeft incidentele diensten, zoals rouw- en trouwdiensten. Een ruime meerderheid van deze religieuze kerken (64%) heeft naast de diensten niet-kerkelijk medegebruik, bijvoorbeeld zaalgebruik door lokale
verenigingen. Meestal maandelijks of minder. Ongeveer een derde van de kerkgebouwen is herbestemd. Vooral tot woningen
en in mindere mate tot bedrijf of een sociaal-culturele functie.
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Betrokkenen bij een kerkgebouw
De betrokkenen en potentiële doelgroepen
hangen af van de omgeving en de situatie,
bijvoorbeeld of een kerkeigenaar nevenactiviteiten zoekt of een herbestemming. Er spelen
vaak verschillende wensen en verwachtingen. In
de figuur een aantal mogelijke betrokkenen en
doelgroepen. Er kunnen nog veel meer partijen
zijn met hun eigen mening en achtergrond.
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Niet/wel geschikt
voor nevengebruik

79% van de kerken
in Súdwest-Fryslân
is gebouwd voor
1900. Minstens 27
zijn Middeleeuws.
De kerken hebben
heel verschillende
bouwstijlen.

Niet alle eigenaren vinden
hun gebouw geschikt
voor nevenactiviteiten,
bijvoorbeeld wegens het
ontbreken van een toilet
of keuken. Vaak is een kerk
met kleine aanpassingen
echter toch geschikt te
maken, vooral in kerken
die geen rijksmonument
zijn.

Verschillende
soorten eigenaren

Mensen

De eigenaar van een (deels)
religieuze kerk is meestal het
kerkbestuur en steeds vaker
een stichting. Herbestemde
kerken zijn meestal in
eigendom van een stichting,
bedrijf of particulier. In totaal
zijn 36 kerkgebouwen (23%)
van een stichting: 6 van de
Stichting Alde Fryske Tsjerken
en 30 van een lokale stichting.

De 158
kerkgebouwen
staan in 89
woonplaatsen
Naast 6 van de
Friese 11 steden
heeft SúdwestFryslân veel dorpen
en buurtschappen.
Zelfs in zulke kleine
woonplaatsen staat
vaak een kerk.

Proces duurt
gauw een jaar
of 10

Het kan wel 10
jaar duren voor het
besluit valt om een
kerk af te stoten.
De daadwerkelijke
verkoop en her
bestemming duurt
vervolgens vaak nog
een aantal jaren.

De helft is
rijksmonument

Van de 158
kerkgebouwen zijn er 85
rijksmonument (53%).
Onderhoud, restauratie
en verbouwingen zijn
daardoor gebonden
aan regels, maar er zijn
meer mogelijkheden
voor subsidies. Ook zijn
er twee gemeentelijke
monumenten.

4 op de 10 kerken
heeft wekelijkse
diensten
Er zijn nog reguliere
diensten in 61% van de
kerken en in 8% alleen
incidentele diensten,
zoals huwelijken en
rouwdiensten. De helft
van de reguliere diensten
is wekelijks, een kwart is
maandelijks of minder.

Een derde is
herbestemd
31% van de
kerken heeft
geen religieuze
functie meer. De
meeste hiervan,
vooral kleine
zaalkerken, zijn
herbestemd tot
woning.

Kerk belangrijk
voor mienskip
en andersom

Kerken zijn vaak
belangrijk voor de
mienskip. Tegelijk is
de mienskip belangrijk
voor het voortbestaan
van de kerken. In veel
gevallen zouden kerken
het draagvlak nog flink
kunnen vergroten.

Wens voor meer
nevengebruik

Kerken, mensen, wensen
Deze figuur toont de situaties van de kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân en
de ontwikkelingen en de wensen binnen de geloofsgemeenschappen. De
gegevens zijn gebaseerd op informatie bij de gemeente en een enquête onder
kerkeigenaren in 2019.
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Wensen

Kerken

Het
overgrote
deel is van
voor 1900

In vrij veel kerken zijn
nevenactiviteiten (niet-kerkelijke
activiteiten naast de kerkdiensten),
maar meestal hooguit maandelijks.
Vaak is er een wens voor (meer)
nevenactiviteiten. Mogelijke redenen
zijn extra inkomsten, iets betekenen
voor het dorp, mensen bewust
maken van het belang van de kerk of
vooruitlopen op een toekomst met
minder leden en inkomsten.

69 kerken met
kerkhof

Een kerkhof kan
beperkend zijn voor
(neven)activiteiten
en herbestemming
en vraagt onderhoud.
Aan de andere kant
leveren de grafrechten
inkomsten op. Ook
bezoeken sommige
mensen graag
kerkhoven.

Aantal kerkleden en
vrijwilligers daalt en
vergrijst
Het aantal kerkleden of
parochianen daalt. Bij 19%
van de kerken zijn het
er minder dan 50. Daar
tegenover staat bij 35% van
de kerken een aantal van
meer dan 300. Het dalende
aantal plus vergrijzing werkt
door naar vrijwilligers.

Cultuurtoerisme
als invulling

Voor nevenactiviteiten en
ook voor herbestemming
zien eigenaren cultuur
en/of toerisme vaak als
mogelijke invulling.

Waardevolle
interieurs

Een monumentenstatus
gaat vaak ook om een
groot deel van het
interieur. Een aantal
hoort zelfs bij de top
van Nederland. Ook
veel andere interieurs
zijn karakteristiek,
historisch waardevol en
bezienswaardig. 70%
heeft een kerkorgel.

Minder
kerkgangers
Bij 58% van de
kerkdiensten
komen minder
dan 50 personen
en bij 19% minder
dan 25.

Kerken zoeken
duurzame
energieoplossingen
Eigenaren kijken
bijvoorbeeld naar
energiebewuste
oplossingen voor
verwarming en
verlichting en naar
mogelijkheden voor
(raam)isolatie.

Ingrijpend
onderhoud of
restauratie nodig

34% gaf aan binnenkort
onderhoud te moeten
plegen. De noodzaak voor
ingrijpend onderhoud of
restauratie binnen tien jaar
wordt verwacht door 94%.
De kosten zijn vaak zeer
hoog.

Grootste problemen:
vrijwilligers, ontkerkelijking en financiën
Kerkeigenaren noemen
ontkerkelijking en vooral een
gebrek aan vrijwilligers als
grootste probleem en daarna
de financiële positie.

Kerkgebouwen
behouden

27 kerken
verliezen binnen
10 jaar religieuze
functie

Bij 27 kerken is vooral
de financiële situatie
zo zorgelijk, dat ze een
grote kans hebben hun
religieuze functie binnen 5
tot 10 jaar te verliezen.

Religieuze functie
behouden
Geloofsgemeenschappen
doen er alles aan om hun
kerk te behouden. Pas als
het echt niet anders kan,
wordt overgegaan tot
verkoop.

Als het kan met een
religieuze functie, eventueel
in combinatie met andere
activiteiten. Anders
herbestemming.

Behoefte aan samenwerking, (financiële)
hulp, ideeën en soepel
beleid

Kerkeigenaren kunnen
best wat hulp gebruiken.
Samenwerking met
andere kerken en dorpen
bijvoorbeeld. Adviezen en tips,
voor proces en inhoud. Zoals
ideeën voor nevenactiviteiten,
duurzaamheid, vrijwilligers
vinden, eventuele verkoop en
onderzoek naar een passende
herbestemming. Ook is er
behoefte aan informatie
over bestemmingsplannen,
monumenten, bouwkundige
aspecten, financiering en aan
een soepeler gemeentelijk
beleid in onder meer
vergunningverlening.

15

Toekomst
Wat kerkeigenaren, kerkgemeenschappen, omwonenden, erfgoedorganisaties
en de gemeente belangrijk vinden, komt
samengevat naar voren in drie punten.
Die leiden tot een toekomstbeeld voor
de kerken in Súdwest-Fryslân.
Hoe we dit kunnen bereiken leest u
daarna in de Aanpak.

→

Met of eventueel zonder religieuze functie, kerkgebouwen kunnen
een grote rol hebben bij de leefbaarheid in een dorp of buurt. Een plek
waar mensen kunnen samenkomen, een
plek voor godsdienst of bijvoorbeeld
bezinning of cultuur, of een plek die
bezoekers van buiten trekt.

→

De kerkelijke gebouwen zijn zeer
waardevol. De gemeente heeft
veel Middeleeuwse kerken en ook de
nieuwere kerken zijn vaak karakteristieke gebouwen. Ze hebben een grote historische, culturele en architectonische
waarde en zijn beeldbepalend in de dorpen, steden en het open landschap. Een
gebouw afbreken kun je niet ongedaan
maken. Ook voor de interieurs geldt:
hoe meer je verandert, hoe minder je
kunt terugdraaien.

Toekomstbeeld
De kerkgebouwen in SúdwestFryslân willen we zoveel mogelijk
behouden. Als het kan met een
religieuze functie, eventueel in
combinatie met andere activiteiten.
Als dat niet kan, is niet sloop de
oplossing, maar herbestemming.
Het liefst blijft een herbestemd
kerkgebouw publiek toegankelijk
en heeft het een maatschappelijke
functie. Zo kan een kerkgebouw
zelfs iets extra’s bieden aan de
gemeenschap en de omgeving.

→

De gebouwen blijven gebruiken
of hergebruiken is duurzaam. Het
zou ook verspilling zijn om geen gebruik
te maken van een bijzonder gebouw
dat er al staat. Gebruik draagt zelfs bij
aan het voortbestaan, of de kerk nu een
sociale, commerciële of bijvoorbeeld
een woonfunctie heeft.

Hindeloopen
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Aanpak
De gezamenlijk opgestelde aanpak is
gericht op de afzonderlijke kerken en op
de kerken en de omgeving als geheel. Zo
kunnen (toekomstige) kerkeigenaren,
de gemeente en andere betrokkenen
werken aan het geschetste toekomstbeeld: behoud van het religieus erfgoed
in Súdwest-Fryslân.
Iedere kerk en iedere situatie is anders. De hier beschreven aanpak kan
daaarom geen kant-en-klare oplossingen bieden, maar moet wel leiden
tot maatwerk. De aanpak bestaat uit
duidelijke uitgangspunten en daarna
uit handvatten, tips en ideeën voor wat
u zelf kunt doen en een uitleg hoe de
gemeente ondersteunt. En hoe hebben
anderen het aangepakt? Ook zijn allerlei
adressen bij elkaar gebracht voor meer
informatie, hulp en financiering.
Wel of geen monument
De aanpak geldt voor kerkgebouwen
die oorspronkelijk zijn gebouwd voor
een religieuze functie, dus niet voor bijvoorbeeld een voormalig schoolgebouw
waar kerkdiensten worden gehouden.
Of het een Middeleeuws of een jonger
kerkgebouw (of kapel of klokkenstoel) is
en of het gebouw een officiële monumentenstatus heeft of niet, maakt niet
uit. Ze horen allemaal bij het religieus
erfgoed van Súdwest-Fryslân.

Wiuwert
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Vijf mogelijke functies van kerken

Uitgangspunt aanpak: vijf mogelijke
functies
Uitgangspunt van de Kerkenaanpak
Súdwest-Fryslân is een indeling met vijf
mogelijke functies voor kerkgebouwen:
religieus gebruik, meervoudig gebruik,
publiek gebruik, privaat gebruik en
eventueel tijdelijk gebruik of tijdelijke
leegstand. De indeling in vijf mogelijke
functies kan eigenaren helpen bij keuzes
en beslissingen over hun kerkgebouw.
Volgorde van voorkeur
De eerste van de vijf functies – religieus
gebruik – heeft de voorkeur. Als een
functie niet mogelijk blijkt, komt steeds
de daaropvolgende functie in aanmerking. Als een soort zeef. Een tijdelijke
functie of tijdelijke leegstand wordt
beschouwd als een laatste mogelijkheid,
om ondertussen te zoeken naar een
passende bestemming. Sloop is dan
slechts een allerlaatste optie als de vijf
functies onmogelijk blijken.

1.

Religieus gebruik
De beste functie voor een religieus gebouw is een religieuze functie.
Het is van belang die zo lang mogelijk
te behouden.

2.

Meervoudig gebruik
Vooral als er steeds minder kerkdiensten zijn, kunnen nevenactiviteiten
of medegebruikers uitkomst bieden.
Naast kerkdiensten is het gebouw dan
in meer of mindere mate in gebruik
voor niet-kerkelijke activiteiten. Het
kan dan nodig zijn om voorzieningen
aan te brengen zoals een keukentje of
toiletten. Ook in kerken die voor zulke
aanpassingen niet geschikt lijken, is dit
soms toch mogelijk. Meervoudig gebruik geeft zowel een religieuze als een
bredere maatschappelijke betekenis aan
een kerkgebouw.

3.

Publiek gebruik
Is religieus of meervoudig
gebruik niet mogelijk en krijgt een kerk
een herbestemming, dan het liefst met
een maatschappelijke functie of in ieder
geval publiek toegankelijk. Zo blijft het
gebouw een levendige en verbindende
plek. Een kerk heeft namelijk een belangrijke plaats in een dorp of buurt.

4.

Privégebruik
Als een publieke functie niet
haalbaar is, zijn er vaak allerlei mogelijkheden voor herbestemming met
privégebruik. Daarmee blijft toch het
gebouw behouden, met zijn geschiedenis en zijn plek in het straatbeeld en het
landschap.

5.

Tijdelijk gebruik/leegstand
Heeft de zoektocht naar een
nieuwe invulling niets opgeleverd, dan
kan tijdelijke leegstand of een tijdelijke functie een optie zijn om sloop te
voorkomen. Door het pand wind- en
waterdicht te houden, blijven de opties
open voor nieuwe ontwikkelingen of
een koper.
Sloop
Met sloop gaat veel verloren dat niet teruggebracht kan worden. Dit is dan ook
slechts een allerlaatste optie als een van
de vijf functies niet mogelijk is.
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Wat kunnen kerkeigenaren zelf doen?

Wat kunnen kerkeigenaren doen voor
het behoud en gebruik van hun kerkgebouw? De eerste stap is bekijken of een
kerkgebouw de best passende van de vijf
mogelijke functies heeft of welke dat kan
zijn. Welke wensen zijn er en wat is haalbaar? Het voortzetten van de bestaande
functie of juist de keus voor een nieuwe
functie, betekent vervolgens voor de een
vooral werkzaamheden aan of in het
gebouw. Onderhoud of een verbouwing
bijvoorbeeld. Een ander is vooral druk
met de invulling, bijvoorbeeld het vinden
en organiseren van geschikte nevenactiviteiten. Allerlei overwegingen en factoren
spelen een rol bij het denkproces en de
uitvoering. Lees verder hoe kerkeigenaren
dat niet alleen hoeven te doen.
Wegwijzer
De weg vinden naar de juiste informatie
en hulp blijkt vaak lastig. Ook denken
kerkeigenaren aan sommige zaken niet
direct, bijvoorbeeld in welke gevallen
een vergunning nodig is. Gebruik daarom
de Wegwijzer achterin deze Kerkenaanpak. De Wegwijzer is handig bij allerlei
vragen, of het nu gaat om onderhoud,
restaureren, verbouwen, subsidies en
duurzaamheid of om nevenactiviteiten,
herbestemmen of verkopen. De Wegwijzer geeft korte informatie en verwijst
naar bijvoorbeeld afdelingen van de gemeente, subsidieregelingen, Monumentenwacht Fryslân, Stichting Alde Fryske
Tsjerken of interessante websites.
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Grotere kansen door samenhang
Kijk naar een kerkgebouw als deel van
een geheel. Dat vergroot de slagingskans
voor een nevenactiviteit of herbestemming. Onderzoek bijvoorbeeld de marktvraag en eventuele concurrentie. Breed
kijken kan ook aan het licht brengen dat
het gebouw een welkome locatie zou
zijn voor bestaande wensen in een dorp.
Misschien willen kerken of voorzieningen
in een dorp verderop graag samenwerken. Zorgen voor samenhang is goed
voor de kerk, de gemeenschap en de
omgeving.
Anderen denken graag mee
Het is weliswaar aan de eigenaren om
te besluiten wat er - binnen bestaande
regels - met hun kerkgebouwen gebeurt. Maar of dat nu een kerkbestuur,
stichting, particulier of bedrijf is, zij
staan daarin niet alleen. Een eventuele
geloofsgemeenschap, omwonenden,
dorpsbelangen, andere kerkeigenaren, de
gemeente en andere belanghebbenden
zoals misschien ondernemers, denken
vaak graag mee. Nodig hen daarvoor
vooral uit.
Hoe krijgen we de financiën rond?
Een aantal kerken heeft nog inkomsten
uit bezit, zoals land en boerderijen.
Andere inkomstenbronnen voor religieuze kerken zijn jaarlijkse bijdragen vanuit
de geloofsgemeenschap en eventuele
nevenactiviteiten.

TIP
Een goed voorbeeld doet volgen, maar
doe niet allemaal hetzelfde
Zoek een nevenactiviteit of herbestemming die
past bij het gebouw, de omgeving en de situatie, en voorkom concurrentie. Waar is behoefte
aan? En wat is er al? Doe inspiratie op bij
anderen, maar kies voor een aanvulling of
een originele invulling!

Maar er zijn meer mogelijkheden, voor
religieuze en niet-religieuze kerkgebouwen. Denk aan donateurs, legaten,
culturele of andere activiteiten,
investeringen van ondernemers, bedrijfsmatige inkomsten en misschien
zonnepanelen op eigen of andermans
gebouwen. Ook zijn er subsidies aan
te vragen bij het rijk, Provincie Fryslân,
in beperkte mate de gemeente, bij
fondsen en stichtingen. Subsidies
kunnen voor onderhoud, restauratie
of verbouwing zijn, maar ook voor
herbestemming, duurzaamheid en
activiteiten in de kerk.

TIP
Betrek de omgeving al
vroeg
Informeer en betrek de gemeenschap,
andere belanghebbenden en de gemeente
in een vroeg stadium. Zo ontstaat sneller
zicht op de mogelijkheden en waar (ook financieel) rekening mee gehouden moet worden.
Misschien komen er direct al verrassende
gedachten en ideeën. Een vroege betrokkenheid versterkt ook het draagvlak,
juist bij zo’n onderwerp dat
emoties oproept.

Advies en hulp
Allerlei instanties en organisaties
kunnen terzijde staan met advies en
hulp. De gemeente natuurlijk en ook
bijvoorbeeld Kenniscentrum Herbestemming Noord, Team Fryske Tsjerken en het Platform Fryske Tsjerken.
Ga voor meer informatie over deze en
alllerlei andere organisaties naar de
Wegwijzer.
-> Bekijk voor subsidietips, advies en
hulp de Wegwijzer vanaf pagina 40

Thema’s: mienskip, cultuurtoerisme
en duurzaamheid
Drie onderwerpen kwamen als een
rode draad naar voren in zaken waar
kerkeigenaren zich mee bezighouden: duurzaamheid, mienskip en
cultuurtoerisme. Ze hebben er vragen
over en ideeën. Kerkeigenaren en de
gemeente zien er kansen in voor de
toekomst. Daarom is er voor elk van
deze onderwerpen extra aandacht in
deze Kerkenaanpak, met informatie,
tips en ideeën.
-> Lees over de thema’s mienskip,
cultuurtoerisme en duurzaamheid
vanaf pagina 26

Hommerts
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Dit doet gemeente Súdwest-Fryslân voor kerkeigenaren

De gemeente Súdwest-Fryslân zet zich
actief in voor het behoud en de ontwikkeling van religieus erfgoed. De inzet is
gebaseerd op behoeften van kerkeigenaren, wat bij de rol als gemeente past
en welke mogelijkheden de gemeente
heeft. De gemeentelijke subsidiemogelijkheden blijven weliswaar beperkt en
aan vergrijzing en ontkerkelijking kan
een gemeentelijke overheid weinig doen.
Maar door andere extra stappen kunnen
kerkeigenaren op de gemeente rekenen.
Soepele wet- en regelgeving
Waar dat kan is de gemeente soepel
met regels, bestemmingsplannen en
vergunningen zoals te doen gebruikelijk.
Dat kan voor bijvoorbeeld verbouwingen
en herbestemming zijn en ook voor een
tijdelijke invulling van een leegstaande
kerk.
Gemeentelijk beleid
De gemeente vernieuwt haar erfgoednota. Hierin is ook aandacht voor visie
en beleid voor religieus erfgoed. De
erfgoednota sluit aan bij de gezamenlijke
Kerkenaanpak.
Bijeenkomsten
In de aanloop naar de Kerkenaanpak
zijn bijeenkomsten georganiseerd met
betrokkenen bij de kerken in Súdwest-Fryslân. De bijeenkomsten bleken
een goede manier om eigenaren met
elkaar in contact te brengen, om ideeën
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op te doen, ervaringen uit te wisselen
en zaken af te stemmen. Dat mag best
vaker, hebben deelnemers laten weten.
Daarom organiseert de gemeente
meer bijeenkomsten. Dat kan rond een
thema zijn, een specifieke kerk of in een
bredere opzet. De gemeente verstuurt
hiervoor uitnodigingen.
Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân
Met allerlei vragen en ideeën over
kerken kunnen belangstellenden terecht
bij de Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân. De gemeente heeft deze helpdesk
opgezet als eerste aanspreekpunt.
Via de Helpdesk Kerken komt men
terecht bij de juiste afdeling of persoon
binnen de gemeente, bijvoorbeeld een
van de gemeentelijke experts. Het kan
om van alles gaan, van het voorleggen
van ideeën en informeren naar samenhang met andere kerken tot vragen over
vergunningen, tips over besluitvorming
en uitvoering of het opstellen van een
Kerkenpaspoort.
Experts van de gemeente staan klaar
met raad en daad om tot oplossingen
te komen, zoals beleidsmedewerkers
cultuur, toerisme, duurzaamheid en
erfgoed en dorpscoördinatoren. Zij
informeren, adviseren, kunnen helpen
met procedures en wijzen de weg naar
instanties en organisaties.

De
Helpdesk Kerken
Súdwest-Fryslân is
te bereiken via Kerken@
sudwestfryslan.nl of
telefonisch via 14 0515
Of bekijk eerst de
Wegwijzer vanaf
pagina 40.

Ook kan de helpdesk verwijzen naar organisaties, bedrijven of personen buiten
de gemeente. Voor subsidiemogelijkheden en andere vormen van financiering
bijvoorbeeld, maar ook voor specialistische adviezen en de uitvoering
van werkzaamheden. Verder kunnen
contacten gelegd worden tussen kerkeigenaren of andere initiatiefnemers.
Kennis en overzicht
De gemeente verzamelt en deelt kennis
en informatie. Dit gebeurt onder meer
via de Helpdesk Kerken. Zo ontstaat
ook overzicht. Op die manier kan de
gemeente eigenaren helpen bij hun
eigen kerk en tegelijk bij de samenhang
binnen Súdwest-Fryslân.
Alle kerkeigenaren welkom
Voor concrete ondersteuning concentreert de gemeente zich eerst op de
kerken waar de hulp het hardst nodig
is. Dat zijn vooral de kerken die hebben
aangegeven het binnen nu en tien jaar
financieel niet te kunnen bolwerken.
Maar ook andere (toekomstige) kerk
eigenaren zijn voor vragen en advies
welkom bij de Helpdesk Kerken.

Kom al vroeg
Geef plannen en wensen al in een vroeg
stadium aan. De gemeente kan dan
op tijd inschatten welke hulp waar en
wanneer nodig is en kan de (toekomstige) eigenaar alvast op weg helpen. Ook
ontstaat er zo zicht op wat er speelt bij
de verschillende kerken. De gemeente
kan een verbindende rol spelen met
andere partijen of organisaties en vraagstukken combineren.

wat er bij een kerk speelt en hoe het
gebouw zich verhoudt tot andere
kerkgebouwen, de omgeving en de
mienskip. Dat levert een beeld op van
de betekenis en de mogelijkheden van
een kerkgebouw. De kwaliteiten van het
gebouw bijvoorbeeld, wat de betrokkenen belangrijk vinden, welke wensen
er in de omgeving zijn en het vermijden
van concurrentie van of voor andere
voorzieningen.

Kerkenpaspoort voor maatwerk
De gemeente is enthousiast over het
Kerkenpaspoort. Het is een gespreksmiddel dat duidelijk maakt waar de
kansen van een kerk liggen. De gemeente heeft het Kerkenpaspoort samen
met JADE architecten ontwikkeld voor
kerkeigenaren in Súdwest-Fryslân die
voor afstoten of herbestemming staan.

Daarmee kan de eigenaar keuzes maken
die passen bij de kerk en bij de omgeving en die een grote kans van slagen
hebben. Omdat er privacygevoelige
informatie in kan staan, zijn Kerkenpaspoorten puur voor eigen gebruik en
worden ze niet openbaar gemaakt. Met
het Kerkenpaspoort wordt gekeken naar
aspecten op drie niveaus:

Het Kerkenpaspoort helpt bij het
bepalen van een functie en de invulling.
De vijf mogelijke functies van kerken
in deze Kerkenaanpak vormen de basis
van het Kerkenpaspoort. De kerkeigenaar vult het paspoort in samen met
een medewerker van de gemeentelijke
Helpdesk Kerken. Het brengt in kaart

1.

2.

Het gebouw zelf, zoals bouwjaar,
type, grootte, hoogte van de
kerktoren, monumentenstatus, de
bouwkundige structuur en niet te
vergeten het interieur.
De kerk in zijn omgeving, zoals
de huidige functie, kerkbezoek,
voorzieningen in de buurt, bereik-

3.

baarheid per auto en openbaar
vervoer, benodigde vergunningen
en bestemmingsplan.
De streek, het dorp of de stad. Het
gaat om bijvoorbeeld zichtbaarheid in het landschap, functies van
andere kerken, het aantal inwoners,
voorzieningen en recreatie in de
omgeving.

Hulp bij overwegingen
Welke van de vijf functies in deze
Kerkenaanpak is daadwerkelijk mogelijk
en wenselijk voor een specifieke kerk?
En voor welke invullingen wordt daarbij
gekozen? Al heeft religieus gebruik in
het algemeen de voorkeur, de beste
keus verschilt per kerk. Aan de hand van
het Kerkenpaspoort adviseert en ondersteunt de gemeente kerkeigenaren bij
de overwegingen en keuzes.
Een van de factoren bij de overwegingen is de monumentale waarde. Bij
monumentale kerken ligt de prioriteit
bij behoud van het gebouw en het interieur, bij andere kerken kan vaak meer
worden aangepast en zijn misschien
meer invullingen mogelijk. Dat wil niet
zeggen dat een niet-monumentale
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Thema’s mienskip,
cultuurtoerisme en
duurzaamheid

Hoe doen anderen het?

kerk minder waardevol is of dat in een
monumentaal gebouw niets kan. Lees
bijvoorbeeld het interview op pagina 32
over de kerk in Schettens.
Voor wie?
De gemeente stelt de Kerkenpaspoorten eerst op met eigenaren van de
kerken die dat het meest nodig hebben
en er behoefte aan hebben. Dat zijn
er vooralsnog 27. Daarna kunnen ook
andere eigenaren met de gemeente een
Kerkenpaspoort opstellen. Kerkeigenaren kunnen hun belangstelling aangeven
via de Helpdesk Kerken.

Lees in de interviews bij de thema’s op
de volgende pagina’s hoe andere kerk
eigenaren het hebben aangepakt. De
kerk in Schettens koos voor een Bed&Breakfast als nevenactiviteit. De kerk
in Sibrandabuorren kwam in eigendom
van een dorpsstichting en is nu dorpscultuurhuis. De Grote of Martinikerk in
Sneek tenslotte werkt aan een duurzaam en multifunctioneel kerkgebouw.

Veel kerkeigenaren brachten mienskip,
cultuurtoerisme en duurzaamheid
naar voren als belangrijke thema’s.
Daarom krijgen ze hierna alle drie
speciale aandacht. De eigenaren en
de gemeente zien ze als grote kansen
voor het levend houden van de kerk.

toekomstvisie kerkgebouwen

gebouwpotentieel
reeds succesvol herbestemd?

huidige religieuze functie levensvatbaar?

nevensfuncties mogelijk?

nevensfuncties mogelijk te maken?

gebouw delen met andere geloofsgenootschappen?

Zeef →
Een middel in het
Kerkenpaspoort is een
illustratieve zeef. Met
begeleidende vragen
wordt zo gekeken in
welke situatie het kerkgebouw nu is en waar
mogelijkheden voor zijn.

geschikt als culturele / sociale voorziening?

geschikt als gezamenlijk wonen / wonen / hobby / bedrijf?

staat leeg of in gebruik voor opslag?

herbestemd gebruik

handhaven huidige functie

religieus gebruik

→

meervoudig gebruik
toevoegen nevenfunctie
aan huidige functie
meervoudig gebruik

meervoudig gebruik

meervoudig gebruik
herbestemming,
nieuwe functie
publiek gebruik

privaat gebruik
tijdelijke functie

technische staat of financiële situatie onhoudbaar?

tijdelijk gebruik

geen functie
sloop?
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Thema ‘Mienskip en kerk’
Een betrokken lokale mienskip kan een
grote rol spelen bij het behoud van een
kerk. Andersom biedt een kerk veel kansen voor de mienskip. Logisch dus dat
het voor kerkeigenaren een belangrijk
aandachtspunt is.
Een mienskip, een gemeenschap die
zich verbonden en betrokken voelt
en die bereid is om samen ergens de
schouders onder te zetten, is precies
wat veel kerken nodig hebben. Vooral
nu geloofsgemeenschappen steeds
kleiner worden. De mienskip kan helpen
om samen genoeg nevenactiviteiten op
te zetten of bij een nieuwe invulling als
de kerk wordt afgestoten.
Bewustwording en in actie komen
Zorgen voor bewustwording is een
eerste voorwaarde voor betrokkenheid
van een mienskip. Ten eerste bewustwording van het belang van een kerkgebouw. Ten tweede van het dreigende
gevaar dat een kerk gaat verdwijnen, in
het ergste geval zelfs wordt afgebroken.
Het gebeurt nu vaak dat de niet-kerkelijke bewoners van een dorp of wijk pas
laat over een naderend afscheid horen.
Binnen de kerk is er dan al een lange
weg afgelegd en hebben emoties deels
plaatsgemaakt voor acceptatie of gelatenheid. Voor de omwonenden komt
het echter als een schok. Vaak beseffen
zij dan pas dat de kerk ook voor hen
een middelpunt is. Een gebouw dat al
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zo lang deel uitmaakt van een dorps- of
stadsleven en zo verbonden is met de
geschiedenis, maakt het een plek die
niet is weg te denken. Niet uit het landschap en niet uit de mienskip.
Met bewustwording en vervolgens activering kun je dan ook niet vroeg genoeg
beginnen. Er op tijd bij zijn maakt de
kans van slagen voor een kerk zoveel
groter en vooral: het kost tijd om mensen ook daadwerkelijk in beweging te
krijgen. Dit geldt overigens net zo goed
voor de mienskip als voor de geloofsgemeenschap.
Allerlei manieren
Er zijn allerlei manieren om mensen te
betrekken:
• Uitnodigend zijn om in de kerk te
komen, door openstelling of met
activiteiten
• Een nieuwsbrief verspreiden
• Huis-aanhuis-acties
• Bijeenkomsten
• Persoonlijke gesprekken
• Een enquête
Er zijn ook allerlei manieren waarop
mensen kunnen helpen:
• Activiteiten bedenken en organiseren
• Als het van toepassing is, meedenken over een nieuwe bestemming
voor het gebouw
• Hulp bij onderhoud

•

•

Je expertise inzetten bij bijvoorbeeld verbouwing, duurzaamheidsoplossingen, communicatie of
fondsenwerving.
Als donateur van de kerk, wat ook
nog eens het gevoel van betrokkenheid versterkt

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn hard nodig, zowel
in kerken met als zonder religieuze
functie. Daar kan de mienskip een grote
rol in spelen, waarbij ook niet-gelovigen zich kunnen inzetten voor ‘hun’
kerkgebouw. Al kan het moeilijk zijn
vrijwilligers te vinden, vaak worden
mensen enthousiast als ze worden
gevraagd voor iets dat hun persoonlijke
interesse heeft. Muziek bijvoorbeeld,
voor vrijwilligers om concerten te organiseren. Een geschiedenisliefhebber die
best plaatselijke verhalen wil vertellen
aan toeristen. Of bewoners die graag
helpen bij gezellige dorpsbijeenkomsten
in een kerk.
Wat wil de mienskip
Draagvlak ontstaat ook door te vragen
naar wensen of ideeën voor het kerkgebouw.
• Waaraan hebben omwonenden,
maar ook verenigingen, dorpsbelang en lokale ondernemers
behoefte?
• En misschien ook waaraan niet?
Wel of geen toeristen naar het

Oudega

dorp of de wijk trekken bijvoorbeeld?
De mienskip kan ook worden gewezen
op kansen, op welkome invullingen die
ze zelf zo snel niet hadden bedacht.
Kansen
Bij de wensen en ideeën van en voor
de mienskip kan het gaan om nevenactiviteiten, dus activiteiten naast een
religieuze functie van de kerk. Voor de
kerkeigenaar kunnen inkomsten daarbij
een rol spelen, maar ook gewoon iets
willen betekenen voor de mienskip. Het
kan ook gaan om een publieke of private herbestemming. Vooral in een klein
dorp kan een kerk een prachtige kans
zijn, bijvoorbeeld als dorpshuis of als extra zaal van een al bestaand dorpshuis.
Zo’n functie kan prima naast kerkdiensten en ook als volledige (publieke)
herbestemming. Of misschien wil een

dorp graag een restaurant en kan dit in
de kerk worden gehuisvest.
Ook een private herbestemming kan
iets extra’s opleveren voor de mienskip.
Appartementen met zorg bijvoorbeeld,
zodat ouderen in het dorp kunnen
blijven wonen. Misschien met een hofje
waar ook omwonenden terecht kunnen.
Een woning met af en toe huisconcerten. Of een atelier waar ook cursussen
worden gegeven.
Passend bij de mienskip
Door een kerk een passende functie te
geven met en voor de mienskip, wordt
het een aanvulling voor een dorp of
stad. Daarnaast zorgt het voor draagvlak voor de kerk en extra verbinding
binnen de mienskip. Mensen die
erachter staan, trots zijn en de handen
uit de mouwen willen steken. Hieslum
bijvoorbeeld heeft nog geen honderd

inwoners, maar zet zich enthousiast in
voor kleine en grote evenementen in
hun kerk en dorp.
Een deel van de kansen voor de mien
skip zit in de hoek van cultuur en toerisme. Daarover meer op pagina 30.

TIP
Creatieve gasten
aan tafel
Nodig mensen uit die kunnen
helpen bij nieuwe ideeën of
verfrissende gedachtegangen.
Creatieve denkers, bijvoorbeeld
studenten, architecten,
kunstenaars of
ondernemers.
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Interview: Kerk Sibrandabuorren is nu dorpscultuurhuis
Triest voor de protestantse gemeente, maar
een buitenkans voor het
dorp. De Sint Maartenskerk in Sibrandabuorren
moest sluiten en is nu
een bruisend dorpscultuurhuis.
“Zo’n kans krijg je maar
één keer”

Gelukkig betrok de Federatieve Gemeente De Lege Geaën het dorp op tijd bij de sluiting. Het gaf een groepje
enthousiaste bewoners gelegenheid om ook de anderen
warm te krijgen voor het mooie kerkgebouw als centrale plek. “Er is geen dorpshuis en het café is dicht. Zo’n
kans krijg je maar één keer. Anders was het verkocht en
was er een bedrijf in gekomen”, zegt Cecile van Gent. Ze
is vanaf het begin betrokken en inmiddels secretaris van
de Stichting Kerkgebouw Sibrandabuorren.

Het was een geleidelijke weg die een paar jaar duurde
en die enthousiasme, lef en doorzetten vergde. Het
werkte goed om alvast een paar activiteiten in de kerk
te organiseren: een concert en de gezamenlijke maaltijd ‘Heel Sibrandabuorren eet’. Uit een enquête bleek
80% van het dorp positief. Dat gaf de doorslag voor het
daadwerkelijk oprichten van de stichting, en zo kreeg
Sibrandabuorren zijn dorpscultuurhuis. Voor en door
bewoners en iedereen die er iets wil organiseren.

Drempel
De mogelijkheden leken overduidelijk: gezamenlijke
activiteiten, repetities, muziekles, cursussen, wat het
dorp maar wil. Daarnaast verhuur voor bijvoorbeeld
concerten, theater, feesten of congressen. “We wisten
wel meteen dat het niet alleen een dorpshuis kon zijn.
Om uit te kunnen, moest het een dorpscultuurhuis
worden.” Maar al is de Sint Maartenskerk het hele dorp
dierbaar, de reacties waren niet direct: ‘Dat gaan we
doen, geef mij maar een taak’. Voor niet-kerkelijken was
de drempel hoog. Voor wel-kerkelijken waren de sluiting
en het idee van heel wereldse zaken in hun kerk best
even slikken.

De kerk is overgedragen met een ‘bruidsschat’ voor de
eerste paar jaar. Verder doet de stichting een beroep
op subsidies, fondsen, bijdragen uit het dorp en heeft
inkomsten uit verhuur. “Om het gebouw multifunctioneel te maken, hebben we minimaal hoeven verbouwen.
Een iets betere wc en keuken en een betere doorgang
scheelden al veel. We wilden zo weinig mogelijk aanpassen in het interieur. Wel hebben we een deel van de
kerkbanken vervangen door stoelen, voor een flexibele
opstelling.”

Doorslag
De actieve steun van het dorp was echter cruciaal, als
bezoekers en om te helpen. Daar was veel aandacht
voor, naast allerlei uitzoek- en regelwerk voor een
stichting, de financiën, verbouwing en activiteiten.

Pubquiz
Eerlijk is eerlijk, de boel draaiend houden is niet makkelijk. “Maar het dorp heeft er veel aan.” Er is van alles
te doen, tot pubquizzen aan toe. En het mooie is dat de
Federatieve Gemeente De Lege Geaën het gebouw een
keer of zes per jaar huurt waarvoor het oorspronkelijk is
bedoeld: een kerkdienst.

Cecile van Gent: “We hebben de kerk minimaal hoeven verbouwen.”
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Thema ‘Kerk en cultuurtoerisme’
Kerkgebouwen zijn opvallend, bijzonder
en ruim, en hebben een rijke geschiedenis. Het maakt ze bij uitstek geschikt
voor culturele activiteiten en toerisme.
Dat (toekomstige) kerkeigenaren voor
nevenactiviteiten en herbestemming
vaak uitkomen bij cultuurtoerisme, is
niet vreemd. Een kerk ís cultuur en vaak
ook kunst. Indrukwekkend van buiten
en van binnen. Met bijzondere archi
tectuur en interieurs, eventueel een
prachtig orgel en in Súdwest-Fryslân vrij
vaak gebouwd in de Middeleeuwen. Gemaakt voor bijeenkomsten en muziek.
Kerken en culturele activiteiten zorgen
ook beide voor verbinding. Kerkgebouwen worden dan ook al graag gebruikt
voor concerten en theater, voor kunst
en cultuur. Veel kerkeigenaren in Súdwest-Fryslân zien mogelijkheden om
hier meer uit te halen.
Van ver of dichtbij
Culturele activiteiten kunnen bezoekers
van buiten aantrekken, maar ook voor
omwonenden kan een kerkgebouw een
prima culturele plek zijn. Als repetitieruimte voor bands, koren of de toneelgroep. Als cursusruimte voor schilderen
of dansen. Misschien voor een wekelijkse film.
Combineren
Toerisme biedt kansen in combinatie
met cultuur en op vele andere manie
ren. Van openstellen voor bezoekers
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tot vakantie in de kerk. Toerisme groeit
in de gemeente en de rest van Fryslân.
Het is zelfs een speerpunt van de provincie. Kerken kunnen daarop aansluiten. Het loont hoe dan ook om samen
te werken. Toeristen komen niet altijd
speciaal naar die ene kerk. De kans is
een stuk groter als zij het kunnen combineren met andere kerken, erfgoed,
culturele voorzieningen of horeca in de
buurt. Juist in Súdwest-Fryslân, met zijn
hoge kerkdichtheid, biedt dat perspectieven.
Omgeving
Het is in alle gevallen belangrijk om
naar de omgeving te kijken. Wat doen
anderen al, concurreren we niet of is
het juist een mooie aanvulling? Zijn
er routes of activiteiten om bij aan te
sluiten? Of zijn die samen te stellen met
andere kerken? Welke behoeftes en
wensen zijn er in de mienskip?
Opbrengsten
Cultuur en toerisme kunnen een plek
hebben naast kerkdiensten of ander
gebruik, zoals een dorpshuis. Behalve
extra inkomsten kan dat meer positiefs
opleveren: bewustwording van het
erfgoed, een plek voor bezinning of
bezoekers naar naburige voorzieningen
trekken. Het kan een woonplaats ook
aantrekkelijker maken voor huidige en
nieuwe bewoners.

Cultuur of toerisme kunnen ook de
enige (her)bestemming van een kerk
zijn. Dan is marktonderzoek van extra
belang. Wat er al is en waar vraag naar
is, maar ook de financiële haalbaarheid
en mogelijke subsidies.

Houdt wel goed rekening met de bijzonderheden van de kerk. Soms is een
wijziging van het interieur minder goed
mogelijk, vooral wanneer de waarde
en de potentie van die kerk juist in het
interieur ligt.

Wat mag?
Kijk naast wat kán en haalbaar is, is
ook naar wat mág en waarvoor vergun
ningen nodig zijn. Volgens het bestem
mingsplan, de PKN of RKK bijvoorbeeld
of volgens de Wet algemene Bepalin
gen Omgevingsrecht (Wabo), die in
de toekomst wordt opgenomen in de
Omgevingswet.

Passend bij de kerk
Een culturele of toeristische invulling
heeft de grootste kans van slagen wanneer die past bij de mienskip en bij de
kerk. Alles wat met bezinning te maken
heeft ligt voor de hand. Maar kijk ook
naar wat karakteristiek is aan de kerk.
De bouwstijl, het interieur, de geschiedenis van de kerk en zijn omgeving, de
verhalen. Door dat als uitgangspunt
te nemen, kan een kerk iets bijzonders
bieden.

•

•

•

Deeltijd en voltijd
Allerlei invullingen zijn geschikt als
‘deeltijdactiviteit’ en als de hoofdmoot.
Dat geldt voor bijvoorbeeld concerten
en tentoonstellingen, maar zelfs voor
een restaurantfunctie of overnachtingen. Een kerkgebouw kan worden herbestemd tot restaurant of hotel, maar
dit kan ook een paar dagen per week,
met op zondag gewoon een kerkdienst.
Flexibele indeling
Een flexibele indeling is handig om een
kerkgebouw voor verschillende doelein
den te gebruiken. Zo kun je in sommige
kerken de banken eenvoudig weghalen
en terugzetten. Daarmee blijven de ori
ginele sfeer en inrichting behouden en
zijn toch activiteiten mogelijk waarvoor
een open ruimte nodig is.

Kijk of extra wandel- of fietspaden
aangelegd kunnen worden in de
buurt van de kerk
Stem het aanbod en ook bijvoorbeeld de communicatiekanalen af
op de potentiële doelgroep.
Meld uw kerk aan op www.kerken.
frl, een initiatief van Stichting
Erfgoed&Publiek en Provincie
Fryslân. De website toont informatie en beelden van de binnen- en
buitenkant van kerken in Friesland.
Als aanleiding voor een bezoek of
andersom: uw kerk krijgt een bordje met een QR-code die bezoekers
kunnen scannen met hun telefoon.
Dan komen ze op uw pagina op de
website. Kerken.frl heeft ook een
activiteitenagenda.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Tijdens de bijeenkomsten voor de
Kerkenaanpak kwamen allerlei tips en
inspirerende ideeën naar voren:
TIPS
• Doe niet allemaal hetzelfde en
voorkom concurrentie. Kies een
culturele of toeristische invulling
die origineel is of juist aansluit bij
aanbod in de buurt.
• Betrek de mienskip bij (het bedenken van) culturele en toeristische
activiteiten en herbestemmingen
• Vraag bedrijven, donateurs of
‘Vrienden van’ voor de financiering
• Maak met andere kerken reclame
voor elkaars activiteiten

INSPIRATIE
• De kerk openstellen voor wandelaars en fietsers
• Aansluiten bij bestaande routes,
projecten of evenementen
• Bijvoorbeeld Tsjerkepaad, Pelgrimsroute en Kerkenroute Friesland
• Met andere kerken en dorpen een
eigen themaroute samenstellen.
Zoals kunst, Romaanse kerken of
het landschap. Arum, Kimswerd,
Pingjum, Witmarsum en Zurich
hebben zich verenigd in ‘Gouden
Land’, een project over (kerk)
geschiedenis en landschap van de
Marneslenk
• Heilige Nachten: een pop-upcon-

•

•
•

cept voor overnachtingen in kerken
Tentoonstellingen passend bij de
kerk, het dorp of de omgeving
Concertseries
Verhalenverteller
Yoga- en zingevingsevenementen
Theater en film
Dansles of dansavonden
Muziekles
Repetitieruimte
Muziekstudio
Atelier en expositieruimte
(Pop-up)restaurant
Multifunctioneel centrum
Filosofische lezingen
Museum. Dat kan ook naast een
religieuze functie, bijvoorbeeld
via Het Grootste Museum van
Nederland.
Slechtweervoorziening voor bijvoorbeeld zeilers
Eenvoudige overnachting met
veldbedden of zelf meegebrachte
luchtbedden (Pelgrimsroute)
Bêd & Brochje of vakantiewoning
in het hele gebouw of in een deel
Kerk inrichten als plaats van bezinning en inspiratie, bijvoorbeeld als
stiltecentrum of natuurcentrum
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Interview: Diensten én B&B in kerk Schettens
Een bed & breakfast in
een kerk, dat moet wel
een herbestemde kerk
zijn. Niet in Schettens.
Daar zijn nog steeds
zondagsdiensten én je
kunt er comfortabel
overnachten.
“Het had ook in een monument gekund”

“Een mooie kerk. Maar waar slapen we?” Kerkrentmeester André Buwalda vindt het een prachtig compliment
wanneer hij logees rondleidt. Het gastenverblijf valt
amper op: het ontbijt wordt geserveerd in de consistorie en de twee bedden staan in een heuse torenkamer.
In de kerkruimte zelf staan twee heerlijke fauteuils met
een muziekinstallatie draadloos binnen handbereik.
Voor Schettens, samen met Schraard en Longerhouw,
blijkt het dé oplossing voor kerkdiensten plus extra
inkomsten. Ook Wons hoort sinds vorig jaar bij deze
protestantse gemeente, maar die kerk is ondergebracht
bij een stichting. De diensten zijn al jaren per toerbeurt
in de dorpen. “Het lukt nog steeds om de drie eigen
gebouwen te onderhouden. De kurk waar onze kerk
financieel op drijft is landbezit.”
Denktank
Toch zetten Schettens, Schraard en Longerhouw een
jaar of twaalf geleden een denktank op. De oudere
generatie zal uiteindelijk wegvallen, zegt Buwalda. Hun
jaarlijkse vrijwillige bijdrage is niet alleen hoger, zij zijn
zich vaak ook bewuster van het belang van de kerk.
Daarom zochten ze - ruim op tijd - een manier voor extra inkomsten en grotere betrokkenheid. In de denktank
zaten ook mensen van buiten de kerk. ‘Out of the box’
denken, was de opdracht.

Elk weekend bezet
De bed & breakfast bleek een schot in de roos.
Het loopt vanaf de eerste dag, via de website en
mond-tot-mondreclame. Vrijwel elk weekend is de kerk
nu bezet. Hetzij met gasten, hetzij eens per vier weken
met kerkgangers. Een commissie vanuit de kerk en het
dorp zorgt voor het reilen en zeilen. Dat zijn nu zeven
mensen en het leeft ook bij de rest van het dorp. Als
locatie was voor Schettens gekozen, omdat de andere
twee kerken monumenten zijn. In Schettens zijn alleen
het orgel, de grafstenen en het uurwerk monumentaal.
“Maar de uiteindelijke verbouwing had ook in een monument gekund.”
Schettens heeft nog een troef: Schelte van Aysma, een
befaamde kolonel tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De
kerk mag geregeld schoolklassen en andere groepen
ontvangen voor spannende verhalen en bovendien een
afdaling naar zijn pas ontdekte grafkelder.
Volgende generatie
“We hopen dat de volgende generatie het overneemt”,
zegt Buwalda over de zorg voor het gebouw, de geschiedenis, de centrale plek in het dorp en de markering
in het landschap. “Wij hebben ons best gedaan.”

Een schot in de roos, zegt André Buwalda over de bed & breakfast in de kerk
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Thema ‘Duurzame kerken’
Duurzaamheid is een actueel onderwerp,
ook bij kerken. Kerkeigenaren denken na
over bewust energiegebruik, bruikbare
technieken en oplossingen voor de energietransitie. Maar duurzaamheid is meer
dan verwarming en elektriciteit.
Duurzame kerken zijn in de eerste
plaats kerken die er nog zijn. Driekwart
van de kerkgebouwen in Súdwest-Fryslân staat er al meer dan 120 jaar. Het
is een mooie gedachte dat ze er over
120 jaar nog zijn voor volgende generaties. Dat kan als we ze in goede staat
houden en als we ze blijven gebruiken.
Daarnaast gaat duurzaamheid over hoe
we omgaan met materialen en grondstoffen. Kerkgebouwen blijven gebruiken bijvoorbeeld en verantwoord omgaan met energie en klimaat. Duurzame
kerken zijn toekomstbestendige kerken.
Om kerkeigenaren op weg te helpen
volgen hier verschillende aspecten van
duurzaamheid.
Onderhoud en restauratie
Goed onderhoud is de eerste voorwaarde voor behoud van gebouw
en interieur. Verschillende instanties
kunnen adviseren over onderhoud en
restauratie: over de bouwkundige staat
en welke werkzaamheden nodig zijn.
Onderhoud en restauratie zijn behoorlijke kostenposten. Voor restauratie
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is subsidie mogelijk, in ieder geval bij
monumenten en soms ook bij kerken
zonder monumentenstatus. Dat is wel
eens aanleiding voor uitstel van onderhoud, net zolang tot restauratie nodig
is. Onderhoud te lang uitstellen kan
echter leiden tot onnodige problemen
en meer kosten. In sommige gevallen
is ook voor groot onderhoud financiële
hulp mogelijk.
Blijven gebruiken
Een kerkgebouw heeft ook gebruikers
nodig. Gebruikers geven bestaansrecht
en een kerk bezoeken versterkt het besef van de waarde van religieus erfgoed.
Dat geldt net zo goed voor religieuze
diensten als voor een concert, bijeenkomst of andere activiteit.
Om een kerkgebouw in gebruik te houden, kan een verbouwing nodig zijn. Van
een keuken of toilet toevoegen voor
nevenactiviteiten tot grotere aanpassingen vanwege een herbestemming.
Daarbij komt ook de vraag of alles zo
authentiek mogelijk blijft. Of kan - en
mag - er meer? Hoe meer er verandert
aan gebouw en interieur, hoe minder
er terug is te draaien. Maar hoe dan
ook kan een kleine of grote verbouwing
helpen bij het blijven gebruiken van een
kerkgebouw. Ook dat is duurzaam.

Energie en klimaat
Met een jas aan de zondagsdienst
bijwonen was vroeger heel gewoon.
Maar comfortwensen veranderen en
ook hoe en waarvoor we kerkgebouwen
gebruiken. Tegelijk vormen het klimaatvraagstuk, de energietransitie en het
energieverbruik een flinke uitdaging in
de vaak grote, hoge, oude gebouwen.
Hoe verwarm je bijvoorbeeld zo’n grote
ruimte? En welke alternatieven zijn er
voor installaties zonder aardgas, die niet
te veel opvallen in het interieur? Kerkeigenaren zoeken oplossingen die passen
bij hun gebouw en situatie.

TIP
Duurzaamheid en
monumenten
Wat mag wel en niet in monumenten, bij isolatie van glas-in-loodramen, vloerverwarming, een
tochtportaal of andere duurzaamheidsmaatregelen? Vraag het bij de
Helpdesk Kerken of kijk in de
Wegwijzer in deze Kerkenaanpak.

Comfort
Verschillend gebruik vraagt verschillend
comfort, zoals temperatuur en behaaglijkheid. Als er vooral religieuze diensten
zijn en soms nevenactiviteiten, dan

zal die wens anders zijn dan wanneer
er veel activiteiten plaatsvinden of
wanneer er in het kerkgebouw een
dorpshuis, woning of bedrijf is gevestigd. Ook maakt het verschil hoelang
bezoekers binnen zijn en voor welke
activiteit. Even naar een tentoonstelling
schept een andere verwachting dan
een congres dat de hele dag duurt. Het
gewenste comfort is iets om rekening
mee te houden bij de keus voor onder
meer verwarming.

TIP
Goed voor gebouw
en interieur?
Het interieur kan gevoelig zijn
voor hoge temperaturen en voor
een sterke wisseling van temperatuur
en luchtvochtigheid. Dit geldt in
ieder geval voor een orgel. En let bij
het dichten van kieren en naden op
voldoende natuurlijke ventilatie,
zodat een houten gewelf
of andere delen niet
beschadigen.

de vraag wat isolatie oplevert, zelfs bij
iets minder ingrijpends als glasisolatie.
Vloerisolatie kan soms wel, al verschilt
dit per gebouw. Gelukkig hebben eenvoudige maatregelen vaak al veel effect
op comfort en verbruik.
Eenvoudige maatregelen
Eenvoudige maatregelen hebben vaak
al veel effect op comfort en gebruik,
bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tochtstrips
Gordijnen
Voor- of achterzetramen
Ledlampen
Lampen met bewegingsmelders
Plafondventilatoren die de warmte
beneden in de ruimte houden
(Verwarmde) kussens op de stoelen
of banken
Fleecedekentjes

Onderschat ook niet de invloed van
gedrag, bijvoorbeeld:
•

Energieverbruik
Bij energieverbruik gaat het om het beperken van de energievraag, energie zo
efficiënt mogelijk gebruiken en zoveel
mogelijk duurzame energiebronnen.
Wanneer het niet nodig is altijd het
hele gebouw te verwarmen, kan energie
worden bespaard door een ruimte op te
delen. Vaak ligt isoleren meer voor de
hand. Toch is dat bij een kerkgebouw
niet makkelijk. Muur- en dakisolatie
zijn lang niet altijd een optie, vooral
niet in monumentale kerken. Het is ook

TIP
Combineer energiemaatregelen
Kijk of energiemaatregelen zijn
te combineren met onderhoud,
restauratie of een verbouwing. Kijk
alvast vooruit wat nodig en mogelijk
is, ook al zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen in de energietransitie.
Begin bijvoorbeeld met een
warmtescan.

•
•

•

•

Alleen de lampen aandoen die
nodig zijn
Installaties goed onderhouden en
afstellen
De verwarming enige tijd voor
het einde van een activiteit alvast
uitzetten
Activiteiten zo mogelijk op dezelfde dag en na elkaar plannen, om
minder vaak en niet voor korte
tijd de kerk helemaal op te hoeven
warmen
Misschien vinden bezoekers het
geen probleem om een trui aan te
trekken

Verwarming
Het type verwarming is in veel kerken
een vraag. Vooral wanneer een installatie bijna aan vervanging toe is, staan
eigenaren of beheerders voor de keus
of ze voor een duurzame oplossing
gaan. Want wat als we van het aardgas
afgaan? Best lastig, al was het maar
omdat moderne systemen zoals een
warmtepomp meer ruimte innemen.
De beste oplossing hangt af van onder
meer het gebruik en het gebouw. Voorbeelden van verwarming:
•
•
•
•
•
•

Zuinige cv-installatie
Convectoren
Heteluchtverwarming
Vloerverwarming
Elektrische panelen aan de wand
Infraroodpanelen onder de banken,
die snel en plaatselijk voor warmte
zorgen.

Bijzondere kenmerken zoals grafzerken beïnvloeden de keus, net zoals de
zichtbaarheid, of de ruimte helemaal of
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voor een deel verwarmd moet worden,
hoe vaak en hoelang en natuurlijk het
budget.
Zonnepanelen
Zonnepanelen om eigen energie op
te wekken zijn duurzaam en kostenbesparend. Ze op het dak van de kerk
plaatsen is vaak niet mogelijk en wordt
vaak ook niet wenselijk gevonden door
de kerkeigenaren. Daarom kiezen kerkeigenaren soms voor het plaatsen van
panelen op andere gebouwen die in hun
bezit zijn en/of zoeken ze samenwerking met een dorpshuis, sportvereniging
of energiecoöperatie.
Dubbel duurzaam
Energiemaatregelen zijn duurzame
maatregelen. Goed voor het milieu en
kostenbesparend. Dat maakt een kerkgebouw aantrekkelijker om te behouden en ook dat is duurzaam.
-> Meer informatie en advies? Bekijk
de Wegwijzer op pagina 40.

Easterwierrum
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De Martinikerk in Sneek wordt straks iedere dag van de week gebruikt. Reden
te meer om veel aandacht te besteden aan duurzaamheid.

Interview: Martinikerk wordt multifunctioneel en duurzaam

“We kijken een paar stappen vooruit”

Na de verkoop van de Oosterkerk en de Zuiderkerk
houdt de Sneker protestantse gemeente de Martinikerk over. Het wordt een multifunctioneel gebouw
voor kerkelijke en allerlei niet-kerkelijke activiteiten.
Het gebruik is het eerste uitgangspunt bij duurzaamheidsmaatregelen. “Wel kijken we een paar stappen
vooruit”, zegt Tjeerd van der Kooi, voorzitter van de
bouwcommissie. Hij doelt op mogelijk ander gebruik
in de toekomst en op de energieontwikkelingen. “Je
wilt jezelf niet op slot zetten.” Wat verwarming betreft
bijvoorbeeld. “Stel dat er in Sneek een warmtenet komt.
En we zullen hoe dan ook van het aardgas af moeten.
Wij willen het makkelijk kunnen aanpassen.”
Niet alles verwarmen
De Martinikerk is groot en hoog met een middenschip,
twee zijbeuken en achter het orgel het voormalige
priesterkoor. De bouwcommissie heeft lang en breed
over de verwarming nagedacht. Niet te veel in het zicht
en geen onherroepelijke aantasting van het interieur
waren belangrijke overwegingen. Er kwam een verrassende uitkomst: “We gaan niet de hele kerk verwarmen.”
De focus lag op een systeem dat met overdruk overal
een comfortabele warmte verspreidt. “Maar dat moest
enkele tonnen kosten, terwijl we het centrale deel maar
één of twee keer per week kort zullen gebruiken. Daarom willen we verwarming direct gericht op de mensen
in plaats van op de hele ruimte, en die snel op tempe-

ratuur en snel terug te brengen is. Dat is ook veel beter
voor het orgel. De precieze keus moeten we nog maken,
misschien infraroodpanelen onder de banken. Niet alles
hoeft perfect, je hoeft niet overal in een bloesje te kunnen zitten.” Vervolgens komt er een creatieve oplossing
voor het priesterkoor, dat is afgeschermd met een wand
tot onder het orgel en daarboven open. Door een verlaagd glazen plafond is het straks apart te verwarmen.
Gezond verstand
De kerk krijgt een aanbouw met verschillende ruimtes.
Daar kan alles modern, zoals vloerverwarming met een
aardwarmtepomp. Maar duurzaamheid is meer dan
verwarming. Een sedumdak bijvoorbeeld en in de oude
kerk simpele aanpassingen als een tochtsluis. En isolerend glas? “Dat denk ik niet. Gebruik bij alle maatregelen je gezond verstand: is het de investering waard of
kun je het geld beter voor iets anders gebruiken?” Zonnepanelen misschien. De kerk heeft een paar loodsen in
bezit waar die prima op zouden kunnen.
Meter dik
Ook de muren, een meter dik, worden niet geïsoleerd.
“Dat heeft een expert afgeraden, want isolatie zou ze
kunnen aantasten. Die oude muren, het hele gebouw, is
nu juist zeer duurzaam. Nog afgezien van dat het lekker
koel is in de zomer: de kerk is gemaakt van duurzame
materialen en na al die eeuwen gebruiken we haar nog
steeds.”

Tjeerd van der Kooi: “Gebruik bij alle maatregelen je gezond verstand.”
38 Thema’s
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Onderhoud
Voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhoud,
restauratie of een verbouwing kunt u specialisten inschakelen. De
Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland
(SBKG)
adviseert en kan uw projecten begeleiden. Ook voor hulp bij
beheer en ﬁnanciering kunt u terecht bij de SBKG.

Wegwijzer

→ www.sbkg-noordnederland.nl
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Restauratie
Monumentenwacht Fryslân helpt monumentenbezitters bij
periodiek onderhoud en duurzaamheid. De medewerkers doen
bouwkundige inspecties, geven praktische tips en adviezen en
voeren klein (nood)herstel uit. De inspectierapporten bieden een
goede basis voor een instandhoudingsplan. Het gaat om
rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en objecten met
cultuurhistorische waarde.
→ www.monumentenwachtfryslan.nl

Voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhoud,
restauratie of een verbouwing kunt u specialisten inschakelen. De
Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland
(SBKG) adviseert en kan projecten begeleiden. Ook voor hulp bij
beheer en ﬁnanciering kunt u terecht bij de SBKG.

Voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van onderhoud,
restauratie of een verbouwing kunt u specialisten inschakelen.
De Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland
(SBKG) adviseert en kan uw projecten begeleiden. Ook voor hulp
bij beheer en ﬁnanciering kunt u terecht bij de SBKG.

→ www.sbkg-noordnederland.nl

→ www.sbkg-noordnederland.nl

Bij een ingrijpende verbouwing is het verstandig om een
architect of bouwkundig tekenaar in te schakelen met kennis
van en gevoel bij de verbouw van een kerk. Bedrijven die ervaring
hebben met restauratieprojecten kunt u o.a. vinden via de
stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg
(ERM).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt de Sim
(subsidieregeling instandhouding monumenten). Dit is een
jaarlijkse subsidie voor regulier onderhoud van rijksmonumenten.

Lees de Onderhoudswijzer op de website van
Monumentenwacht Fryslân.

Voor kerkinterieurs en religieuze voorwerpen kunt u hulp
vragen aan Museum Catharijneconvent. Erfgoedspecialisten van
Museum Catharijneconvent adviseren of begeleiden bij beheer en
behoud, culturele waardebepaling en herbestemming.

→ www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/monumenten

→ www.monumentenwachtfryslan.nl

→ https://www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken

Provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor
rijksmonumenten. De regeling wijzigt jaarlijks en kan voor o.a.
onderhoud, restauratie of herbestemming zijn. De aanvraag is
één keer per jaar open, meestal in de eerste week van september.

Bekijk voor tips over onderhoud en restauratie de kennisbank van
de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen
in Nederland. De VBMK zet zich in voor behoud, goed gebruik,
professioneel beheer en bevorderen van belangstelling voor
monumentale kerkgebouwen.

Voor projecten en restauraties van cultureel erfgoed zijn soms
Europese subsidies beschikbaar.

→ www.fryslan.frl/subsidies

→ www.vbmk.nl

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft subsidieregelingen voor o.a.
gemeentelijke monumenten (erfgoedbreed) en voor kerken
zonder monumentenstatus. Er zijn subsidies voor onderhoud en
nevenactiviteiten.
→ www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/subsidies

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ondersteunt financieel
bij onderhoud, restauratie, herbestemmen, verduurzamen of
aankoop van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
Via het NRF zijn subsidies, laagrentende leningen en hypotheken
mogelijk.

→ https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF)
ondersteunt financieel bij onderhoud, restauratie,
herbestemmen, verduurzamen of aankoop van rijksmonumenten
en gemeentelijke monumenten. Via het NRF zijn subsidies,
laagrentende leningen en hypotheken mogelijk.
→ www.restauratiefonds.nl

Voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van
gemeentelijke en provinciale monumenten en karakteristieke
panden (aangewezen in bestemmingsplannen/omgevingsplannen
of op de provinciale cultuurhistorische kaart) verstrekt
Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân leningen met een lage
rente. Dit wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

→ www.restauratiefonds.nl

→ www.cultuurfonds.nl/cultuurfonds-voor-monumenten

Naast subsidiering door de overheid, is er ook de mogelijkheid
voor (extra) ﬁnanciering door (particuliere) fondsen.

Provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor
rijksmonumenten. De regeling wijzigt jaarlijks en kan voor o.a.
onderhoud, restauratie of herbestemming zijn. De aanvraag is
één keer per jaar open, meestal in de eerste week van september.

→ www.verenigingvanfondsen.nl/geld-nodig-voor-project
→ www.fondswervingonline.nl/regelingen
→ www.monumenten.nl

Denk ook aan het betrekken van de mienskip. Wellicht is het
mogelijk om een 'Vrienden van' op te richten waarbij
dorpsbewoners donateur van de kerk kunnen worden.

Verbouwen

→ www.fryslan.frl/subsidies

Vergunning nodig of niet? Voor een kerkgebouw met een
monumentale status, gelden extra regels voor een verbouwing.
Ook voor restauraties die verder gaan dan regulier onderhoud en
waarbij sprake is van vervanging van bestaand materiaal, is vaak
een vergunning nodig. Bekijk of de werkzaamheden
vergunningsplichtig zijn via een stappenschema op het
Omgevingsloket of neem uw plannen door met de gemeente.
→ www.omgevingsloket.nl
→ Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân, via receptie gemeentehuis

tel. 14 0515 of e-mail kerken@sudwestfryslan.nl

→ Team Vergunningen gemeente Súdwest-Fryslân,

via receptie gemeentehuis tel. 14 0515

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is een kenniscentrum en
is adviseur bij ingrepen in rijksmonumenten. De rijksdienst heeft
specialisten op technisch of waardestellend vlak.
→ www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/religieus-erfgoed

→ www.stichtingerm.nl/erkende-bedrijven

Duurzaamheid
Duurzaam en energiezuinig omgaan met een kerkgebouw start
vaak met kleine maatregelen, zoals een energiezuinige cv, de
thermostaat lager zetten, tochtstrips en voorzetbeglazing. Vaak
leveren kleine ingrepen ook meer op dan ingrijpende
aanpassingen, waarbij het de vraag is of de investering zich
terugverdient. Een bouwfysicus kan adviseren welke
maatregelen het beste bij het gebouw en het gebruik passen.
→ www.stichtingerm/erkende-bedrijven

Tips voor een duurzame en ‘groene’ kerk staan op verschillende
websites.
→ www.groenekerken.nl
→ www.degroenemenukaart.nl/kerken
→ www.stichtingerm.nl

→ www.monumenten.nl/onderhoudenrestauratie

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ondersteunt financieel
bij onderhoud, restauratie, herbestemmen, verduurzamen of
aankoop van rijksmonumenten. Via het NRF zijn subsidies,
laagrentende leningen en hypotheken mogelijk.
→ www.restauratiefonds.nl

Vergunning nodig of niet? Voor een kerkgebouw met een
monumentale status, gelden extra regels voor een verbouwing.
Bekijk of een vergunning nodig is via een stappenschema op het
Omgevingsloket of neem uw plannen door met de gemeente.

/duurzame-en-energiebesparende-maatregelen

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ondersteunt financieel
bij onderhoud, restauratie, herbestemmen, verduurzamen of
aankoop van rijksmonumenten. Via het NRF zijn subsidies,
leningen met een lage rente en hypotheken mogelijk.
→ www.restauratiefonds.nl

→ www.omgevingsloket.nl
→ Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân, via receptie gemeentehuis

Vraag een energie-inspectie met aanbevelingen aan bij
Monumentenwacht Fryslân. Er wordt tegelijk gekeken naar de
bouwkundige staat. De monumentenwacht is er voor
rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en objecten met
cultuurhistorische waarde.

→ Team Vergunningen gemeente Súdwest-Fryslân,

→ www.monumentenwachtfryslan.nl/products/energie-

Wilt u weten of de verbouwplannen voor uw rijksmonumentale
kerk kans van slagen hebben? Bespreek ze via de gemeente in het
monumentenspreekuur bij Steunpunt Monumentenzorg
Fryslân. Adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
de Monumentencommissie van Hûs en Hiem en waar nodig de
provincie Fryslân reageren daarna op het plan. Zo’n overleg in het
voortraject voorkomt misverstanden of vertraging in de
procedure bij de advisering op het uitgewerkte plan.

Lees de Duurzaamheidstips op de website van
Monumentenwacht Fryslân.

tel. 14 0515 of e-mail kerken@sudwestfryslan.nl
via receptie gemeentehuis tel. 14 0515

→ www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/

concept-omgevingsvergunning/

Verbouwplannen voor kerken zonder rijksmonumentale status
kunt u bespreken met met de welstands- en
monumentencommissie Hûs en Hiem. Dit kan ook voorafgaand
aan het vergunningtraject via een conceptaanvraag.
→ www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/concept-

omgevingsvergunning/

inspectie/

→ www.monumentenwachtfryslan.nl

Vergunning nodig of niet? Voor sommige
duurzaamheidsmaatregelen is een vergunning verplicht. Vul het
stappenschema in van het Omgevingsloket of informeer bij de
gemeente.
→ www.omgevingsloket.nl
→ Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân, via receptie gemeentehuis

tel. 14 0515 of e-mail kerken@sudwestfryslan.nl

→ Team Vergunningen gemeente Súdwest-Fryslân,

via receptie gemeentehuis tel. 14 0515

Voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van
gemeentelijke en provinciale monumenten en karakteristieke
panden (aangewezen in bestemmingsplannen/omgevingsplannen
of op de provinciale cultuurhistorische kaart) verstrekt
Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân leningen met een lage
rente. Dit wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.
→ www.cultuurfonds.nl/cultuurfonds-voor-monumenten

→
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Nevenactiviteiten
De grootste kans van slagen heeft een activiteit die past bij de
mienskip en bij de kerk. Alles wat te maken heeft met bezinning
sluit aan bij kerken in het algemeen. Ga ook uit van het eigene
van de kerk. De bouwstijl bijvoorbeeld, het interieur, de
geschiedenis van de kerk en zijn omgeving en de verhalen.
Welke wensen zijn er in de mienskip? Door nevenactiviteiten te
kiezen met en voor de mienskip, zorgt u voor een aanvulling voor
dorp of stad. Ook ontstaat zo draagvlak, mensen die erachter
staan, die trots zijn en de handen uit de mouwen willen steken.
Betrek ook dorps- of stadsbelangen bij uw plannen.
Kijk naar de omgeving. Wat doen anderen al, concurreren we
niet of is het juist een mooie aanvulling? Zoek aansluiting bij
bestaande routes, projecten of evenementen. Of zet iets nieuws
op samen met andere kerken of dorpen.
Soms is subsidie mogelijk voor een culturele nevenactiviteit,
bijvoorbeeld vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie
Fryslân.
→ www.fryslan.frl/beleidsthemas/iepen-mienskipsfuns_41489

Kijk of gemeentelijke subsidie mogelijk is vanuit het
Kernenfonds, de subsidieregeling Ut de Mienskip of vanuit een
subsidieregeling van de afdeling cultuur van de gemeente.
→ www.sudwestfryslan.nl/thema/subsidies

Deur op slot? Jammer, want vaak is een kerkinterieur de moeite
van het bekijken waard. De Raad van Kerken van Friesland startte
in 2004 Tsjerkepaad. Begonnen met 25 kerken, doen nu meer dan
250 kerken in Friesland mee aan de openstelling. Er komen
jaarlijks 40.000 bezoekers op af.
→ www.tsjerkepaad.nl

Herbestemming
Vul een Kerkenpaspoort in met de gemeente. Dit is een handig
gespreksmiddel voor het bepalen van een herbestemming.
→ Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân, via receptie gemeentehuis

tel. 14 0515 of e-mail kerken@sudwestfryslan.nl

→ Informatie over het Kerkenpaspoort vindt u ook in deze

→ www.toekomstreligieuserfgoed.nl

→ www.cultuurfonds.nl/cultuurfonds-voor-monumenten

De grootste kans van slagen heeft een herbestemming die past
bij de mienskip en bij de kerk. Ga ook uit van het eigene van de
kerk. De bouwstijl bijvoorbeeld, het interieur, de geschiedenis van
de kerk en zijn omgeving en de verhalen.

Provincie Fryslân heeft een subsidieregeling voor
rijksmonumenten. De regeling wijzigt jaarlijks en kan voor o.a.
onderhoud, restauratie of herbestemming zijn. De aanvraag is
één keer per jaar open, meestal in de eerste week van september.

Sluit aan bij wensen in de mienskip. Door een kerk een passende
nieuwe functie te geven met en voor de mienskip, onstaat een
aanvulling voor dorp of stad. Daamaast zprgt aansluiten bij de
wensen voor draagvlak, mensen die erachter staan, die trots zijn
en de handen uit de mouwen willen steken. Betrek ook dorps- of
stadsbelangen bij uw plannen.
Kenniscentrum Herbestemming Noord is een vraagbaak en
helpt bij het tot stand brengen van duurzame herbestemmingen,
met zo beperkt mogelijke kosten, met respect voor de
monumentale waarden en met optimale inzet van subsidies en
ﬁnancieringsregelingen. Herbestemmingsverkenningen en
haalbaarheidsonderzoeken kunnen hier deel van uitmaken. Het
kenniscentrum is een samenwerkingsverband van Stichting DBF,
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân en Steunpunt Erfgoed
Drenthe.

→ www.kerken.frl

→ www.fryslan.frl/subsidies

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een
herbestemmingssubsidie voor karakteristieke gebouwen zoals
kerken.
→ www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-

herbestemming-monumenten

Na het provinciale onderzoek Tink om 'e Tsjerken uit 2010, is een
Team Fryske Tsjerken opgericht. In de gehele provincie Fryslân
staan zij met tips en adviezen kerkeigenaren bij, die voor een
herbestemming of andere uitdagingen staan. Het
coördinatiepunt Fryske Tsjerken is ondergebracht bij het
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.
→ www.monumentenzorg.frl

Verliest een kerkgebouw de religieuze functie? Wanneer er
draagvlak in de buurt of het dorp is voor behoud van het gebouw,
kan onderbrengen van het eigendom in een (dorps)stichting een
oplossing zijn. Zo kan het gebouw een maatschappelijke functie
houden. Spreek voor het onderzoeken van het draagvlak eens
met dorpsbelang of met de dorpencoördinator van de gemeente.
→ Dorpencoördinator via receptie gemeentehuis tel. 14 0515

De Stichting Alde Fryske Tsjerken wil voorkomen dat
monumentale kerkgebouwen verdwijnen. Ze doet dat door in
bijzondere gevallen kerken in eigendom over te nemen. Ook
zorgt de stichting voor een neven- of nieuwe bestemming, zodat
de kerken 'levende stenen' blijven.
→ www.aldefrysketsjerken.nl

Na het provinciale onderzoek Tink om 'e Tsjerken uit 2010, is een
Team Fryske Tsjerken opgericht. In de gehele provincie Fryslân
staan zij met tips en adviezen kerkeigenaren bij, die voor een
afstotingsproces of andere uitdagingen staan. Het
coördinatiepunt Fryske Tsjerken is ondergebracht bij het
Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.
→ www.monumentenzorg.frl

Een kerk verkopen is heel speciﬁek. Sommige makelaars zijn
gespecialiseerd in de verkoop en aankoop van kerkgebouwen.

→ www.herbestemmingnoord.nl

Het platform Toekomst Religieus Erfgoed biedt nieuws, opinie,
kennis en ruimte voor discussie en verbinding over voortgaand
gebruik, her- en nevenbestemming van religieus erfgoed. Het
platform is opgezet door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Voor kerkinterieurs en religieuze voorwerpen kunt u hulp
vragen aan Museum Catharijneconvent. Erfgoedspecialisten van
Museum Catharijneconvent adviseren of begeleiden bij beheer en
behoud, culturele waardebepaling en herbestemming.
→ www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken

Meld uw kerk en activiteiten aan bij kerken.frl. Deze website
toont interessante informatie en beelden van de binnen- en
buitenkant van kerken in Friesland. Als aanleiding voor een
bezoek of andersom: een bordje met QR-code bij uw kerk leidt
bezoekers naar uw pagina op de website. De site heeft ook een
activiteitenagenda.

Voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van
gemeentelijke en provinciale monumenten en karakteristieke
panden (aangewezen in bestemmingsplannen/omgevingsplannen
of op de provinciale cultuurhistorische kaart) verstrekt
Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân leningen met een lage
rente. Dit wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.

Kerkenaanpak, in het hoofdstuk ‘Aanpak’

→ www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Het platform Toekomst Religieus Erfgoed biedt nieuws, opinie,
kennis en ruimte voor discussie en verbinding over voortgaand
gebruik, her- en nevenbestemming van religieus erfgoed. Het
platform is opgezet door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Verkopen

Welke (nieuwe) bestemmingen mogen er in uw kerk? Elk pand
heeft een bestemming die is vastgesteld in een
bestemmingsplan. Dit plan geeft aan hoe de grond gebruikt mag
worden en wat er gebouwd mag worden.
→ Vind de bestemming van uw kerk op

www.ruimtelijkeplannen.nl

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ondersteunt financieel
bij onderhoud, restauratie, herbestemmen, verduurzamen of
aankoop van rijksmonumenten. Via het NRF zijn subsidies,
leningen met een lage rente en hypotheken mogelijk.
→ www.restauratiefonds.nl

Er is ook een Platform Fryske Tsjerken. Naast het Team Fryske
Tsjerken zijn hierin afvaardigingen van alle kerkgezindten
vertegenwoordigd en belangengroepen rond kerken. Ze
bespreken twee keer per jaar allerlei kwesties en ideeën.
Provincie Fryslân faciliteert het platform en het wordt
ondersteund door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân.

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) ondersteunt ﬁnancieel bij
onderhoud, restauratie, herbestemmen, verduurzamen of
aankoop van rijksmonumenten. Via het NRF zijn subsidies,
leningen met een lage rente en hypotheken mogelijk.
→ www.restauratiefonds.nl

→ Breng uw vragen in via www.monumentenzorg.frl
Voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van
gemeentelijke en provinciale monumenten en karakteristieke
panden (aangewezen in bestemmingsplannen/omgevingsplannen
of op de provinciale cultuurhistorische kaart) verstrekt
Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân leningen met een lage
rente. Dit wordt uitgevoerd door het Nationaal Restauratiefonds.
→ www.cultuurfonds.nl/cultuurfonds-voor-monumenten

De Vereniging van Beheerders van Monumentale
Kerkgebouwen (VBMK) kan helpen bij het zoeken naar een
goede herbestemming voor uw gebouw. In een stappenplan
komt u langs alle aandachtspunten die hierbij om de hoek komen
kijken.
→ www.vbmk.nl/herbestemming

Vergunning nodig of niet? Voor bepaalde activiteiten kan het
nodig zijn om een vergunning aan te vragen. Vul het
stappenschema in van het Omgevingsloket of informeer bij de
gemeente.
→ www.omgevingsloket.nl
→ Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân, via receptie gemeentehuis

tel. 14 0515 of e-mail kerken@sudwestfryslan.nl

→ Team Vergunningen gemeente Súdwest-Fryslân,
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via receptie gemeentehuis tel. 14 0515
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Van ruïne werd de Broerekerk in Bolsward een cultureel centrum en
trouwlocatie. Het gebouw kreeg een glazen dak.

Inspirerende voorbeelden

De kerk van Wiuwert is een trekpleister. Jaarlijks bekijken tienduizend bezoekers uit de hele wererld de mummies in de grafkelder.

De voormalige doopsgezinde kerk in Woudsend is nu restaurant ’t Ponkje.

De kerk in Hieslum heeft veel nevenactiviteiten. De nog geen
honderd inwoners helpen actief mee.
44

De voormalige hervormde kerk van Poppenwier is toonzaal
voor grafkisten van De Kistemakker.

De voormalige kerk van Easterwierrum is een vakantiehuis.
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Contact
Helpdesk Kerken Súdwest-Fryslân
De Helpdesk Kerken van de gemeente Súdwest-Fryslân
is het eerste aanspreekpunt voor hulp en informatie voor
(toekomstige) kerkeigenaren.
e-mail kerken@sudwestfryslan.nl
telefoon via receptie gemeentehuis 14 0515

De Kerkenaanpak Súdwest-Fryslân kwam tot stand door samenwerking
van de gemeente Súdwest-Fryslân met kerkelijke gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, JADE
architecten, Atelier Rijksbouwmeester, Steunpunt Monumentenzorg en
andere betrokkenen
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