
Herbestemmen Religieus Erfgoed 

15:30 Welkom en introductie sprekers, Michiel Rohlof, BOEi 
15:35 Aandacht voor duurzaamheid bij herbestemmen. Door Frank Zegers, E4S Consult
16:00 Do’s en don’ts bij restaureren en herbestemmen. Door Sylvia Pijnenborg, BOEi
16:35 Praktijkvoorbeeld herbestemming: een trampolinepark in de Clemenskerk 

Hilversum. Door Saskia de Wit, Flight Deck 53
17:00 Einde 
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Aandacht voor duurzaamheid 
bij herbestemmen van 

Religieus Erfgoed

Frank Zegers, E4S Consult

15 mei 2019



Piece of cake !?



Economische waarde van verduurzaming

Verduurzaming 
voorwaarde voor 
bancaire 
financiering 
restauratie

Investeren in 
zonne-energie 
kan bijdragen 
aan financiering 
restauratie

Duurzame warmte met 
biomassaketel in eigen 
beheer goedkoper dan gas 

Toekomstwaarde mede 
bepaald door betaalbaarheid

Energiemaatregelen kunnen 
bijdragen bij aan betaalbaarheid 
en comfort (=verhuurbaarheid)

Voldoen aan 
toenemende  
verplichtingen is 
behoud 
vastgoedwaarde

Verduurzamen geeft 
toegang tot subsidies 

Verduurzaming 
voorwaarde bij 
aankoop en 
herbestemming 



Trias energetica

eprkenrgievraag

Beperk energievraag

Duurzame opwek

Efficiënt
fossiel

- Isolatiemaatregelen (gevel, dak, vloer, glas) 
- Mechanische ventilatie met warmteterugwinning
- Energiezuinige verlichting en apparatuur
- Inregelen installaties 

- Zonne-energie (photovoltaïsch, thermisch)
- Biomassaketel of warmtenet
- Warmtepomp (boden, lucht, WKO) 

- Hoog rendements CV-ketel

eprkenrgievraag

Beperk energievraag

Gebruik restwarmte

Duurzame
opwek

eprkenrgievraag

Beperk energievraag

Duurzame opwek

Efficiënt
fossiel



Onze Lieve Vrouwe ter Eem, Amersfoort

• 1931 meisjesinternaat 
vd Congregatie Onze Lieve 
Vrouw van Amersfoort

• 25.000 m2 op 13 ha

• 2009 Amvest

• 2016 herbestemming
• Kantoren (Nat. Ergoedhuis)

• Congres & trouwlocatie

• Wonen (zuidvleugel)

Foto: Amvest



Onze Lieve Vrouwe ter Eem: beperken vraag
• Commerciële en publieke functies

• Grote monumentale waarde
• Beperking ingrepen in de gebouwschil
• Casco gebruiken zoals het is
• Monumentenisolatieglas in stalen kozijnen
• Ontwikkelend beheer

• Wonen (zuidvleugel)
• Koop / huur
• Comfort gewenst
• Binnengevelisolatie
• Dakisolatie
• Isolatieglas (achterzetraam)

Foto’s: Amvest

Foto: Jan van Dalen



Onze Lieve Vrouwe ter Eem: vraag beperken

Monumentenglas in stalen kozijnen

Foto’s: Jan van Dalen



Onze Lieve Vrouwe ter Eem: duurzame opwek

• Behoud verwarmingssysteem met hoge temperatuur afgifte

• Biomassa ketel voor duurzame warmtelevering

Foto: Jan van Dalen



Clemenskerk, Hilversum

Foto: Flight Deck 53, Trampolinepark Foto: Flight Deck 53, Trampolinepark Foto: Jan van Dalen

• Free style jumpen op een Big Airbag
• Wall Deck jumpen op een High-Performance Air Max trampoline
• Gladiator beam battle uitvechten boven een foam pit



Clemenskerk, Hilversum

Foto’s: Jan van Dalen• 1914 ontworpen Rotterdamse architect J.W.A. van Gils

• 1996 gesloten na fusie van 2 parochies, jarenlang leegstand en verval

• 2010 dreiging sloop, aankoop BOEi

• 2013 restauratie

• 2018 herbestemd tot trampolinekerk



Clemenskerk, Hilversum: beperken vraag

Foto’s: Jan van Dalen

• Houten gewelf met veel kieren

• Gewelf geïsoleerd aan bovenzijde 
(PE + 8 cm steenwol)

• Voorzetbeglazing aan buitenzijde (bescherming)

• Nieuwe geïsoleerde betonvloer



Clemenskerk, Hilversum: opwek

• Geïsoleerde vloer met vloerverwarming

• Lage temperatuur warmteafgifte

• Opwekking met HR-gasketels

• Toekomst: duurzame en gasloze
verwarming mogelijk met warmtepomp



Nemius Klooster, ‘s Hertogenbosch
• 1928, architect Valk, 

1170 m2

• Klooster van de Zusters 
van de Liefde, 
bejaardenpension

• 2004, laatste zuster 
vertrokken

• Leegstand

• 2015 herbestemming, 
kloosterhotel en 
leerwerkwerkplek

Foto: Jan van Dalen



Nemius Klooster: beperken vraag
• HR monumentenglas

• Glas in lood met achterzetbeglazing

• Hotelkamers: binnengevel, dak- en vloerisolatie

• Kapel: gevels en gewelf isolatie vlasdekens

• Gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning

Foto: Jan van Dalen



Nemius Klooster: beperken vraag

• HR monumentenglas

• Hotelkamers: binnengevel, dak-
en vloerisolatie 

• Gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning

Foto’s: Jan van Dalen



Nemius Klooster: beperken vraag

• Gevel: isolatie met vlasdekens (akoestiek)

• Gewelf: isolatie bovenzijde vlasdekens 

• Glas in lood: achterzetbeglazing

Foto’s: Jan van Dalen



Nemius Klooster: beperken vraag

• Glas in lood met achterzetbeglazing

Foto’s: Jan van Dalen



Nemius Klooster: opwek
• Hoge temperatuur warmteafgifte systeem

• HR-gasketels (pompen met toerenregeling)

• Opties voor de toekomst?
• Warmtelevering

• Biomassaketel

• Hoge temperatuur warmtepomp 



SDE+ subsidie duurzame energieproductie
• Rijkssubsidie Duurzame Energieproductie (budget 2019: €10 miljard)

• Exploitatiesubsidie! Geen investeringssubsidie.

• Zelf financiering verzorgen

• Vergoeding verschil kostprijs grijze energie en duurzame energie

• Gedurende 5, 8, 12 of 15 jaar naar rato van productie



• Rijkssubsidie voor kleinschalige duurzame warmteopwekking:
• warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels, biomassaketels

• Budget 2019: €100 miljoen

• Apparaten moeten voldoen aan technische eisen (apparatenlijst)

• Vóór aangaan investerings-
verplichting subsidie aanvragen 
via eLoket met Eherkenning

ISDE investeringssubsidie duurzame energie



Fiscaal: Energieinvesteringsaftrek (EIA)
• Fiscale instrument: alleen voor ondernemingen

• Ook stichtingen, verenigingen, coöperaties indien men 
deelneemt aan economisch verkeer en winst maakt

EIA: Energie-investeringsaftrek
• T.b.v. investeren in bedrijfsmiddelen en duurzame energie

• Verlichting, gebouwinstallaties, duurzame energie, ….

• 45% van de kosten aftrekbaar van de fiscale winst

• Bedrijfsmiddel moet op de ‘energielijst’ staan

• Voordeel afhankelijk van belastingregime

• Bij 20% belasting is netto voordeel 9% van de investering



Duurzaamheid bij herbestemmen van Religieus Erfgoed

• De economische waarde van verduurzamen wordt steeds belangrijker 

• Warmtevraag beperken in monumenten is maatwerk, kent 
beperkingen maar is belangrijk voor comfort, betaalbaarheid en 
verhuurbaarheid

• Duurzame opwek als strategie voor verduurzaming

• Vergeet niet dat daarvoor reguliere subsidies zijn



Herbestemmen van Religieus 
Erfgoed 

Sylvia Pijnenborg, BOEi

15 mei 2019



Feiten & Cijfers

• 3 entiteiten 

• 80 gebouwen; ca. 300 huurders

• 100 haalbaarheidsonderzoeken, 20 
acquisitietrajecten

• Balanstotaal: € 44 mln

• Herbestemmingsomzet: € 140 mln

• Stabiel tijdens de recessie; nu 
omslag in vastgoedmarkt.  



Aandeelhouders BOEi 

• AM Wonen

• Bank Nederlandse Gemeenten

• BPD Europe BV

• NEXT Real Estate

• Oranje Fonds

• Stichting Vrienden van BOEi 

• TBI

• Vesteda

• Volker Wessels



• POM-status

• Kleine vaste kern, flexibele schil, ondernemerschap

• Actief in de hele keten

• Lobby

• Aanverwante zaken NMO / monumentenmonitor

• Elk project een eigen aanpak

• Beperkte middelen

• Vrienden van BOEi (BOEi.nl/vrienden) 

Hoe we het doen 



• 2008: Jaar van het Religieus Erfgoed

• Reliwiki

• Stichting Behoud en Herbestemming 
Religieus Erfgoed (BHRE) 

• Overname Reliwiki

• BOEi kerk en klooster (7 kerken, 2 
kloosters) 

• Nationale Agenda Toekomst Religieus 
Erfgoed

• Kerkenvisie / RCE 

• Waar hebben we het over…. bronnen

Herbestemmen van Religieus Erfgoed 







Reliwiki

• Gemiddeld 45.000 unieke bezoekers per 
maand

• 164.741 pagina’s, 142,955 foto’s. 

• Aantal kerken 17.000 (RM, GM, PM en 
overig)

• Waarvan gesloopt ca. 3000



Reliwiki

• Kerksluitingen 2014: 40 kerken

• 2015: 57 kerken

• 2016: 60 kerken

• 2017: 35 kerken

• 2018: 45 kerken

• 2019: 10 kerken

• Nog gepland: 152 kerken



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flevoland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Groningen

Limburg

Zuid-Holland

Utrecht

Zeeland

Drenthe

Gelderland

Overijssel

Gemiddeld Nederland

% Goed

% Redelijk

% Matig

% Slecht

Monumentenmonitor -
onderhoudsstaat



Ca 4000 RM en 8000 GM EN PM

Ca 300 leeg

Waarschijnlijk in ca 15-20% van de gevallen nauwelijks gebruik

Monumentenmonitor –
herbestemming en 
leegstand



Conclusies

• leegstand neemt af

• onderhoudstoestand verbetert

• aantal herbestemde kerken neemt toe

Geen probleem dus?



Echter….

• Veel verborgen leegstand

• Middelen raken op bij huidige eigenaren

• Kosten van kerkgebouwen zijn substantieel en 
lopen exponentieel op bij achterwege blijven van 
onderhoud

• Herbestemmingsprocessen duren lang



• Ca 2750 - 3000 (23 %) van de 12.000 kerken zijn herbestemd. 

• Dus 9.000 - 9.250 kerkgebouwen (RM PM GM) nog niet.

• Ca 10% van de gebouwen blijven bestemd voor religieus gebruik (circa 1.100-1.300).

• Komende 10 jaar opgave voor 7.900-8.000 kerkgebouwen die leeg komen.

Waar hebben we het over?



Kerkenvisies 

• Aandacht vanuit Rijk vanwege omvang van de opgave:

• 13,5 miljoen euro Rijksgeld beschikbaar

• Waarom?

• Inzicht in huidige toestand van kerkgebouwen

• Integrale aanpak van leegstandsproblematiek

• En daarna of tegelijkertijd?



• De basis is er!

• Wat kan er (analyse)

• Wie doen er mee (markt)

• Tekenen en rekenen (HBO)

Herbestemmen hoe doe je dat? 



1. Bouwhistorisch onderzoek als onderlegger

2. Opstellen van een culturele biografie
Vragenlijst invullen d.m.v. archiefonderzoek, interviews (+ Mensen 
Vertellen):

• Sociaal

• Economisch

• Landschappelijk/stedenbouwkundig

• Politiek

• Gebouwtypologisch

• Beleving

3. Leg detailkennis terzijde en benoem de essentie. 

4. Duid de essentie en convergeer deze naar 3-6 
kernkwaliteiten uitgewerkt in maximaal één alinea per 
kernkwaliteit. 
Duiden = symbolische betekenis en achterliggende waarden schetsen

Kernkwaliteiten bepalen bij aanvang 
herbestemming



Roosendaal, Mariadal











1. Congregatie van de zusters Franciscanonnen

2. Mengvorm van economie, religie, recreatie en educatie

3. Opleidingsinstituut (emancipatie en missiewerk)

4. Gaafheid en omvang van het complex + tuin

Kernkwaliteiten Mariadal, Roosendaal





Monnikenberg, Klooster  



























Den Bosch, Nemiusklooster





















Zorginstelling Vincentius
Udenhout













Clemenskerk
Hilversum















ONTZORGEN IS THEMA VAN 
VANDAAG



• ANBI die projecten van BOEi mogelijk maakt 

• Donateurs (Vrienden) komen naar 
Vriendenrondleidingen en 

• Meet & Greet met restauratiespecialisten 

• Speciale Vriendenacties en - evenementen

• www.VriendenVanBoei.nl

Vrienden van BOEi 



Praktijkvoorbeeld 
herbestemming: 

Trampolinepark in Clemenskerk

Saskia de Wit, Flight Deck 53

15 mei 2019



The Flight Deck 53 Story
13 mei 2019

Auteur: Saskia de Wit – Pilot – saskia@flightdeck53.com – 035 799 4019

mailto:saskia@flightdeck53.com


2014 Op zomervakantie ….

Afname sportende jongeren….niet voldoen aan de bewegingsrichtlijnen & opmars overgewicht….
• 2013-2016 afgenomen tot 71 procent. Het is onduidelijk wat de redenen hiervoor zijn. Een sterke toename 

van bijbanen kon niet worden aangetoond. Mogelijk is de opkomst van sociale media van invloed op de 
sportdeelname, maar ook dit is nog niet onomstotelijk aangetoond.

• Kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 deed 65 procent in 2017 wekelijks aan sport

https://www.cbs.nl/nl-nl/artikelen/nieuws/2018/25/ruim-de-helft-van-4-tot-12-jarigen-beweegt-voldoende/wekelijkse-sporters


2014 Herfst: Google Kerk te Huur 

• Business Plan:
• Groei Markt
• NL  ca. 14 trampolineparken: Bounz, Jump Square, Jump XL 
• Bottle-neck vinden geschikt pand op de juiste locatie: 7m 

nok hoogte nodig

• Opties panden:
• Loods op een inductrie terrein
• Oude gymzalen
• Tennishal converteren
• Oude koeien stallen
+
Kerken…..leegstand…te koop, te huur & centraal gelegen

• 1e zoek resultaat Google 15km;  Reliplan….Clemenskerk



2015 kennismaking & pitchen…Boei, Buurt, 
Gemeente, Bisdom…Samenwerking BOEi



2016 -2018…..vergunning zaken
• Business plan, haalbaarheidsonderzoek bij de gemeente Hilversum

• Vergunnings traject: 8 ordners vol…geluid, parkeren, erf goed, milieu, verkeer, welstands commissie, juristen, 
project managers, architecten, archeologisch bodem, wethouders, horeca, branweer…

• Buurt in verzet: bezwaren, rechters, pers offensief



Item Hete Hangijzer



2018 Opbouw, Bouw Stop & Toch Open
Opbouw trampolinepark:https://www.youtube.com/watch?v=jxdPSHPXAI8



Foto Impressie Flight Deck 53



En nu…
- Positieve Pers & Tevreden Klanten & Rustige Buurt…..voor 99%
- Lopen nog steeds 1 vergunning aanvraag & op 23 mei weer een bezwaar commissie…
- Sinds opening: 8 x controle handhavings jurist, horeca en bouw van de Gemeente Hilversum



Vragen???
Boek nu je ticket online op: www.flightdeck53.com


