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WAT IS EEN 
KERKENVISIE?

Een Kerkenvisie is een strategie gericht op de toekomst van kerkgebouwen. Bij het opstellen van
een Kerkenvisie komen verschillende stakeholders aan bod, zoals overheidsinstanties,
(toekomstige) kerkeigenaren, omwonenden en erfgoedorganisaties. Zij voeren gesprekken over 
het hele portfolio aan kerkgebouwen in de desbetreffende gemeente. 

De strategie zal uitwijzen wat er per kerk gaat gebeuren. Hierin worden vier alternatieven
onderscheiden: 1) Kerk blijft kerk, 2) Herbestemming / nevenbestemming, 3) ‘’on hold’’ en 4) 
afstoten (sloop of verkoop).

In de strategie kunnen ook andere onderdelen aan bod komen: de wijze van afspraken maken, 
hoe gaat we gesprekken met elkaar aan en wat gebeurt er als een kerk verkocht moet worden? 
En nemen we ook kloosters, kapellen en begraafplaatsen mee in de visie? Allemaal vragen die 
per case moeten worden afgesteld.
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WAAROM (NU) 
EEN 
KERKENVISIE?!

Bij het opstellen van een kerkenvisie worden de verschillende stakeholders samengebracht, om 
naar een duurzame toekomstvisie toe te werken. Vaak bestaan er verschillende belangen en 
verwachtingen binnen zo’n proces. Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan, kunnen deze in 
een vroeg stadium mee worden genomen in het proces.

Niks doen is geen optie, want het onderhoud van kerken vraagt om financiële middelen. Zonder 
een sterke strategie, kan hier niet aan worden voldaan en zal dit prachtige erfgoed in ons land 
verloederen. Hoewel ruïnes prachtige beelden kunnen opleveren, heeft ons kleine landje niet de 
luxe om zoveel kostbare vierkante meters hiermee in te vullen.

2021 is het laatste jaar dat er budget wordt vrijgegeven voor het opstellen van een Kerkenvisie.
15 februari 2021 is de laatste aanvraagronde. Daarom is het juist nu belangrijk om hieraan te 
beginnen. Ook als de subsidie al is aangevraagd: Laten we het ijzer smeden nu het heet is!
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WAAROM EEN EXTERN BUREAU?

1. Veel gemeenten beschikken niet over 
de tijd en expertise om een Kerkenvisie
op te stellen

2. Het kan tussen de gemeente en de 
samenleving niet altijd goed klikken. 
Wanneer het vertrouwen niet optimaal
is, kan een derde partij de dialoog
stimuleren tussen verschillende
stakeholders

3. Er is een aantal specifieke competenties
nodig om dergelijke processen te
begeleiden. Denk aan affiniteit met de 
kerkelijke wereld, inlevingsvermogen, 
proceskennis, verbindend handelen en
kennis van strategisch handelen op het 
gebied van cultureel erfgoed
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Gemeente zit tussen de complexiteit van de eisen 
van alle stakeholders



WAAROM 
MOONS 
ARCHITECTEN?

Moons Architecten is gespecialiseerd in herontwikkeling en 
strategieontwikkeling voor Cultureel Erfgoed. Wij hebben al 
ruim 32 jaar ervaring op het gebied van architectuur, 
procesbegeleiding, herbestemming, herontwikkeling, 
restauratie, strategieontwikkeling, advisering, duurzaamheid 
en meer. Wij hebben o.a. zilver gewonnen voor de Rabo 
Vastgoedprijs 2018 en de NRP (Nationaal Renovatie Platform) 
Masterprijs 2020. Wij beschikken dus zowel over jarenlange 
expertise als over de kennis van nieuwste ontwikkelingen 
omtrent herbestemming en duurzaamheid.

Wij hebben een succesvolle kerken strategietool ontwikkeld 
om kerken op gebouw- en portfolio niveau te voorzien van 
een goed onderbouwde, objectieve en integrale 
toekomstvisie. Hiermee helpen wij u dus bij het ontwikkelen 
van een Kerkenvisie voor uw gemeente. 
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CONCLUSIE

WAT? EEN KERKENVISIE OPSTELLEN!

WAAROM? OM KERKEN EEN DUURZAME TOEKOMST TE BIEDEN!

WIE? JULLIE, (TOEKOMSTIGE) KERKEIGENAREN, OMWONENDEN, 

OVERHEIDSINSTANTIES, ERFGOEDORGANISATIES EN MOONS ARCHITECTEN 

HOE? MET ONZE KERKEN STRATEGIETOOL & EXPERTISE!

WANNEER? ZO SNEL MOGELIJK! BEL ONS OP 0416-560381 OF MAIL NAAR 
IRIS@MOONS.NL


