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Bisdom tegenover IBA
De herbestemming van een leegstaande 
kerk is altijd voer voor discussie. De visies 
van het bisdom Roermond en IBA Parkstad 
staan lijnrecht tegenover elkaar. Maar ze 
kijken ook samen naar oplossingen.
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N adat kerken uit ac-
tieve dienst zijn
gehaald, verliezen
ze vaak hun oor-
spronkelijke func-

tie. Een multifunctioneel wijk-

centrum,  restaurant of fitnesscen-
trum. Je kunt het zo gek niet
bedenken of je komt het tegen in een
voormalige kerk. Maar dat is afgelo-
pen als het aan het bisdom Roer-
mond ligt, zo bleek gisteren tijdens 
een debat over de herbestemming 
van religieus erfgoed in Heerlen. 
Het bisdom ziet de gebouwen liever

afgebroken worden. „Dat heeft ab-
soluut onze voorkeur. Een kerk is 
niet gewoon een gebouw. Het is geen
museum of evenementenhal, maar 
een teken van geloof. Zodra die
functie vervalt, moet je het afbre-
ken. Het is ook geen ontmoetings-
plek, maar een plek om God te ont-
moeten. Als dat wegvalt, blijft er een
vreemde plek over. In de kerk heb-
ben mensen herinneringen aan bij-
voorbeeld geboortes en begrafenis-
sen. Het voelt voor veel gelovigen als
heiligschennis als er ineens een fit-
nesscentrum in zit”, zegt woord-
voerder Matheu Bemelmans. Als 
een gebouw om welke reden dan
ook niet kan worden afgebroken, 

geeft het bisdom de voorkeur aan
het overdragen van de kerk aan een
andere christelijke geloofsgemeen-
schap. Daarna komt volledige en ge-
deeltelijke herbestemming pas in
beeld. Hoewel niet het bisdom,
maar de parochie eigenaar is van 
een kerk, moet er bij grote beslissin-
gen wel toestemming worden ge-
vraagd. De visie van IBA Parkstad 
staat lijnrecht tegenover die van het
bisdom. „Wij willen het religieuze 
erfgoed juist behouden voor de sa-
menleving, vanwege de centrale 
plaats in de samenleving en de
waarde van de architectuur”, zegt 
Manon van der Linden van IBA. De
organisatie toont via een kaart al en-

kele plannen en ideeën voor leeg-
staande kerken. En dat is nou net
wat het bisdom niet wil. Bemel-
mans: „Wij zien niks in een groot
plan waarbij even wordt verteld
wat met de kerken moet gebeu-
ren. Maar uiteraard mag ieder-
een met ideeën komen. Zolang 
het maar in overleg gebeurt.” En
dat overleg komt er ook. IBA wil
graag samen nadenken over pas-
sende invullingen. Het bisdom 
geeft aan  open te staan voor 
ideeën, maar heeft geen haast. 
Bemelmans: „We doen rustig 
aan. Wij denken niet in dagen,
weken of maanden, maar in eeu-
wigheid.”
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