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Voorwoord 
 

Ruim een half jaar na de voltooiing van mijn bachelorscriptie in juni 2008 over de invloed van 

accentuering van water op de woonomgeving, ben ik in februari 2009 begonnen met het schrijven 

van de scriptie die nu voor u ligt. Net als voor de afronding van de bachelor Sociale Geografie & 

Planologie, wordt ook de Master Planologie met een scriptie; zij het wel op masterniveau. 

Voor het schrijven van de scriptie is vanuit de staf van de Master Planologie van de Universiteit 

Utrecht van begin af aan aangestuurd op het lopen van stage ten behoeve van het schrijven van de 

scriptie. Daarmee wordt het belang van opdoen van ervaring in het werkveld onderstreept en 

bevordert. Bij het zoeken naar een geschikte stage stuitte ik snel op een stagevacature bij de 

Provincie Noord-Brabant, met als onderwerp ‘de herstructurering van Brabantse 

Kloostercomplexen’.  

De Provincie had hiertoe twee opdrachten uitgestippeld, waarbij de één een meer cultuurhistorische 

inslag moest hebben en bij de andere opdracht meer gekeken moest worden naar actoren en 

mogelijke herbestemmingen. Van meet af aan heb ik mij geïnteresseerd voor de laatst genoemde 

insteek. Wat aanvankelijk wel een enigszins stoffig karakter leek te hebben, bleek uiteindelijk een 

scala aan mogelijkheden binnen een planologisch kader te bieden. Het belang van kloosters voor het 

Brabantse landschap en de cultuur van de Brabanders werd gauw duidelijk. Middels deze scriptie 

hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. 

 

De scriptie is voor het overgrote deel tot stand gekomen tijdens mijn stageverband bij de Provincie 

Noord-Brabant, dat liep van februari tot en met juni 2009. Aldaar ben ik niet alleen meer te weten 

gekomen over de Brabantse kloostercomplexen, maar ook hoe een ambtelijk apparaat als de 

Provincie werkt. Begeleiding vanuit de Provincie heeft in hoofdlijnen plaats gevonden door 

stedenbouwkundige Ir. A. van Tilburg, in samenwerking met cultuurhistorica Drs. T.C.J. van Lanen en 

de overige leden van de ‘projectgroep kloosters’ van de Provincie Noord-Brabant. Ik heb de 

samenwerking met hen en het leren kennen van de Provincie Noord-Brabant als zeer leerzaam en 

verhelderend ervaren.  

Mijn dank gaat dan ook uit naar de projectgroep, maar in het bijzonder naar Ir. A. Van Tilburg, die mij 

steeds heeft voorzien van goede en opbouwende kritiek en waarmee ik een prettige samenwerking 

heb ervaren. Het tweede woord van dank gaat uit naar de begeleiding vanuit de Universiteit door dr. 

F. Filius. Zij heeft mij steeds weten te inspireren en motiveren tot nieuwe inzichten. 

 

Tot slot wil ik op deze plek mijn dank en waardering voor mijn ouders uitspreken, die het op allerlei 

manieren mogelijk hebben gemaakt dat ik vrij onbezorgd mijn studie heb kunnen volgen; dit soms 

ten koste van henzelf.  Tevens wil ik mijn speciale dank uitspreken aan mijn vriendin, die mij 

ondersteund heeft op die manieren die ze kon en mij de ruimte heeft geboden wanneer dat 

bijzonder nodig was. Lieve Do, nu is het aan mij om jou te helpen met je studie. 

 

 

 

 

Joost Wijnekus 

Utrecht/’s Hertogenbosch, juli 2009 
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Leeswijzer 

 

In deze scriptie zijn er enkele woorden, afkortingen en begrippen die meerdere keren gebruikt 

worden en op een specifieke manier geïnterpreteerd dienen te worden. De onderstaande 

opsomming is gebaseerd op de meest voorkomende woorden en is derhalve niet uitputtend. 

 

Aartsbisdom Utrecht: Een van de zeven Bisdommen binnen de Rooms-katholieke kerk in Nederland.    

De Aartsbisschop van Utrecht staat aan het hoofd van de Nederlandse 

kerkprovincie. 

 

Actor:  Belanghebbende partij of persoon die in een bepaald vraagstuk of proces een 

zekere mate van invloed heeft. 

 

ANT: Afkorting van Actor-Netwerk Theorie, voor meer informatie zie paragraaf 4.4.2 

 

Belvedère:  Belvedère is het Rijksbeleid van de ministeries OCW, VROM, LNV en V&W dat  

  tien jaar loopt t/m eind 2009 en beoogt om de cultuurhistorie meer 

richtinggevend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. 

 

Bisdom:  Een geografisch afgebakend ambtsgebied van een Bisschop binnen een 

  Kerkprovincie. Indien in deze scriptie het woord bisdom of bisdommen 

gebruikt wordt, wordt daarmee in relatie tot Noord-Brabant het Bisdom ’s 

Hertogenbosch en/of Breda bedoeld. 

 

Brabant: Wordt in deze scriptie op sommige plaatsen gebruikt in plaats van het 

volledige Noord-Brabant, het Belgische Brabant wordt hier geenszins mee 

bedoeld. 

 

Buitengebied:  Het gebied buiten de bebouwde kom van een stad of dorp. Wordt gekenmerkt 

door een landelijke uitstraling en een relatieve lage concentratie van wonen en 

werken. Incluis zijn de kleine kernen, gehuchten, etc. 

 

Congregatie: Een vereniging van mannelijke óf vrouwelijke religieuzen, die zich door middel  

 van het afleggen van zogenaamde geloften hieraan hebben verbonden. Binnen 

een dergelijk instituut wordt het leven van een lid aan god gewijd. Zijn in de 

regel ontstaan na ongeveer het jaar 1550. Vallen vaak onder de 

verantwoording van het Vaticaan, maar soms ook onder de Bisschop. 

 

GS: Afkorting van Gedeputeerde Staten, wordt in deze scriptie in de regel GS van 

de Provincie Noord-Brabant gebruikt, tenzij anders vermeld. 

 

Herbestemming:  Het toekennen van een nieuwe c.q. andere bestemming aan een bestaand 

gebouw en/of terrein. Wijziging van bestemmingsplan of structuurvisie kan 

hiervoor nodig zijn. 
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Inbreiding:  Het strategisch bebouwen van lege/vrije/beschikbare kavels binnen de 

bestaande bouw, waarmee uitbreiding buiten de bestaande bebouwde kom in 

eerste instantie overbodig wordt gemaakt. 

 

ISV     Afkorting van Interim Structuur Visie 

 

Klooster:    Een gebouw of totaal aan gebouwen, waarbinnen een religieuze gemeenschap  

(doorgaans orde of congregatie) woont teneinde daar volgens hun eigen 

opgestelde regels te leven. Variëren van maatschappelijk betrokken tot 

volledig afgezonderd. 

 

Kloostercomplex:  Een gebouw of totaal aan gebouwen, dat voorheen dienst deed als huisvesting  

van een religieuze gemeenschap (doorgaans orde of congregatie). 

 

Orde:  Een vereniging van mannelijke óf vrouwelijke religieuzen, die zich door middel  

van het afleggen van zogenaamde geloften hieraan hebben verbonden. Binnen 

een dergelijk instituut wordt het leven van een lid aan god gewijd. Zijn in de 

regel ontstaan vóór ongeveer 1550. Valt in de regel onder 

verantwoordelijkheid van de stroming van de orde, alsmede onder de 

verantwoording van de Paus in Rome. 

 

Profaan: Tegenovergestelde van religieus of geestelijk, in relatie tot herbestemming 

vaak gebruikt om een bestemming aan te duiden die vanuit hoofdzakelijk 

religieuze overwegingen niet wenselijk is. 

 

Provincie:  In deze scriptie bedoeld als de Provincie Noord-Brabant, tenzij anders vermeld. 

In geval van gebruik als acterende instantie geschreven met hoofdletter; 

wanneer het om het gebied van een provincie gaat, wordt een kleine ‘p’ 

gehanteerd. In relatie tot de kerkelijke verhoudingen kan tevens een van de 

echelons uit de betreffende orde of congregatie bedoeld worden. 

 

PS: Afkorting van Provinciale Staten, wordt in deze scriptie in de regel PS van de 

Provincie Noord-Brabant gebruikt, tenzij anders vermeld. 

 

Religieus erfgoed: Erfgoed dat onderscheiden kan worden in twee categorieën, namelijk roerend 

en onroerend. Bij roerend gaat het meer om de voorwerpen, meubilair, 

decoraties, etc.  en bij onroerend om de gebouwen en grond. 

 

Reversibiliteit:  Het principe dat de herstructurering c.q. herbestemming van een 

pand/complex plaats vindt zonder schade toe te brengen aan de originele 

status; d.w.z. de mogelijkheid openhouden het gebouw zonder veel moeite in 

de originele staat terug te brengen, bijv. door een zgn. box-in-box constructie 
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1. Inleiding 
 

Deze inleiding bevat een introductie van het onderzoek, waarin ondermeer de aanleiding, en 

afbakening aan bod komen. Hiermee worden de lijnen voor de rest van het onderzoek uitgezet. 

 

1.1 Aanleiding 

 

De Provincie Noord-Brabant wordt gekenmerkt door een rijke schat aan kloostercomplexen. Deze 

complexen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Brabantse geschiedenis en cultuur. 

Vanwege factoren zoals secularisatie en ontkerkelijking, die tot een afname van kloosterleden over 

de hele breedte hebben geleid, zijn veel kloostercomplexen in de voorbijgaande decennia 

vrijgekomen. Daarnaast ligt de gemiddelde leeftijd van kloosterlieden anno 2009 erg hoog, namelijk 

boven de 80 jaar en een afname hiervan is niet waarschijnlijk, vanwege een structurele afname van 

intreding (Provincie Limburg, 2008). Deze trend is in gang gezet sinds het begin van de jaren ’50 van 

de vorige eeuw, waardoor de afgelopen decennia reeds veel kloosters leeg zijn komen te staan. Voor 

vele kloostergebouwen werd sindsdien een andere bestemming of gebruik gevonden. Omdat deze 

trend van leegloop in het kloosterleven zich de komende jaren zal voortzetten, komen nog meer 

complexen de komende jaren leeg te staan.  

 

De Provincie Noord-Brabant acht het van belang dat een belangrijk deel van deze complexen 

behouden blijft. Daarnaast bestaat er ook in de samenleving de wens om het behoud van de 

complexen mogelijk te maken. Ook het kabinet van CDA, PvdA en CU onderstreept in haar 

regeerakkoord uit 2007 het belang van religieus erfgoed, door te stellen dat ‘de overheid 

daadwerkelijk zorg draagt voor behoud van (religieus-) cultureel erfgoed’ (Nelissen, 2008; p. 135).  

Kloosters worden als religieus erfgoed niet alleen gezien als visuele herkenningspunten of hun 

monumentale waarde, maar ook in het hoofd en in de emotie nemen ze een belangrijke plaats in als 

bijvoorbeeld een ‘ankerpunt’ voor de leefbaarheid (Bijsterveld, 2008; p. 132).  

De hernieuwde aandacht voor de kloostercomplexen vanuit de Provincie Brabant, is voor een 

belangrijk deel een afgeleide van het bestuursakkoord 2007-2011, genaamd ‘vertrouwen in Brabant’ 

dat rust op een zestal pijlers. Een van die 6 pijlers is ‘Mooi Brabant’, waarmee de Provincie zich wil 

richten op het weghalen van lelijke dingen en het toevoegen van mooie dingen. Het project ‘Nieuw 

Dorps bouwen’ is een uitwerking van deze pijler en dit project beoogt een versterking van identiteit 

van stad en dorp te bewerkstelligen. In het kader van dit project is de herstructurering van Brabantse 

kloosters naar voren gekomen. Leegstand van de kloostercomplexen doet immers afbreuk aan de 

kwaliteit van de leefomgeving, maar zeker ook vanuit het cultuurhistorisch perspectief is behoud van 

essentieel belang.  

 

Om een afweging te kunnen maken voor welke complexen het van belang is om deze te kunnen 

behouden, is het –in het perspectief van het project nieuw dorps bouwen– voor de Provincie Noord-

Brabant van belang om een visie te ontwikkelen. Deze wens is er, omdat er op dit moment zeer ad 

hoc gereageerd wordt door de Provincie. Door het aanmeten van een visie kan de Provincie een 

houding ontwikkelen die gehanteerd kan worden in de toekomst, waarmee daadkrachtiger en alerter 

gereageerd kan worden.  

In het kader van het bovenstaande zijn door de Provincie Brabant twee dimensies opgesteld om de 

herbestemming van Brabantse kloosters te kunnen onderzoeken en de beschreven visie mogelijk te 
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kunnen maken. Hiervoor heeft de Provincie Noord-Brabant twee stagevacatures uitgeschreven voor 

het schrijven van een scriptie in het kader van een relevante studie. Waar het onderzoek dat voor u 

ligt het accent legt op een analyse van actoren, is daarnaast tevens een cultuurhistorisch perspectief 

gewenst. De scriptie van Jennifer Meijers (2009) voorziet hierin, door middel van het opstellen van 

een lijst van criteria die kan helpen met het bepalen van een prioritering van de verschillende 

kloosters voor de Provincie bij het toekomstige behoud.  Beide scripties worden geschreven in het 

perspectief van de Master Planologie aan de Universiteit Utrecht en dienen uiteindelijk allebei, doch 

hoofdzakelijk afzonderlijk een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een visie c.q. 

positionering van de Provincie in het vraagstuk rond de herbestemming van Brabantse kloosters. 

Desalniettemin is er wel een gezamenlijk conclusie geschreven, die is opgenomen in deze scriptie 

onder bijlage 2. 

Ondanks dat beide opdrachten opgesteld zijn door de Provincie Noord-Brabant, betekent dit 

geenszins dat de scriptie verplichte onderdelen in de conclusie, noch andere uitkomsten bevat die 

vooraf zijn opgesteld.  

 

1.2 Afbakening, doel en vraagstelling 

 

De kloosters die in het buitengebied gelegen zijn, gelden als het onderwerp waarop dit onderzoek 

zich focust. Dit is vanwege het uitgangspunt dat het zeer aannemelijk is dat leegstaande kloosters in 

het stedelijk gebied voor meer partijen en functies interessante objecten zijn, vanwege een centrale 

ligging en daarmee hogere dekkingsgraad. Herbestemming van deze complexen stuit doorgaans op 

minder weerstand bij de Provincie dan dat dat bij landelijke complexen het geval is. Zaken als 

eenvoudige bestemmingsverandering en de reeds stedelijke functie liggen hieraan ten grondslag. Om 

deze aanname ook in zekere zin te testen, zal het onderzoek zich echter niet alleen richten op 

kloosters in het buitengebied, maar ook op kloosters die gelegen zijn in het stedelijk gebied.  

Herbestemming voor kloosters is noodzakelijk, om zodoende leegstand en verloedering te 

voorkomen. Het probleem is echter dat niet elke nieuwe willekeurige bestemming zondermeer 

wenselijk wordt geacht door de oorspronkelijke eigenaar, een kloosterorde. Sommige profane 

bestemmingen, zoals winkels of horeca, worden veelal in beginsel niet wenselijk geacht in een 

gebouw dat van oudsher hoofdzakelijk een sacrale benoeming heeft (Harmsen & van der Waal, 

2008). De Provincie wil echter ook niet dat zomaar elke functie in een (voormalig) klooster 

ondergebracht wordt en ook mede daarom is het hanteren van een heldere visie in de toekomst van 

wezenlijk belang. Het feit dat niet iedere nieuwe functie mogelijk is levert wel een directe patstelling 

op, waarbij de belangen van de oude gebruiker en potentiële nieuwe gebruikers, maar ook de 

belangen van andere partijen mogelijk conflicteren met elkaar.  

 

Omdat tot op heden niet exact duidelijk is welke partijen nu daadwerkelijk participeren binnen dit 

vraagstuk en wat hun belangen zijn, is een verkenning van deze belanghebbende actoren van groot 

belang voor de Provincie. Een breed gebruikte typering van betrokken partijen bij herbestemming 

komt onder andere neer op regionale en lokale overheden, kloostereigenaren, ontwikkelaars en 

monumentenzorgers (Janssen en Janssen, 2009; p. 49).  

Om meer duidelijkheid te kunnen bieden, richt deze scriptie zich daarom dan ook op het verkennen 

van de actoren en het schetsen van hun machtposities, relaties en belangen. Dit kan zoals gezegd 

uiteindelijk een bijdrage leveren aan een positionering van de Provincie en het kan daarmee zorgen 
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voor een basis bij de totstandkoming van beleid, waarbij de huidige ad –hoc situatie tegen het licht 

wordt gehouden. 

Los van de wensen vanuit de Provincie, dient een Masterscriptie vanzelfsprekend aan enkele eisen te 

voldoen die door de Universiteit gesteld worden. Een pure analyse van actoren is daarbij niet 

voldoende, omdat de wetenschappelijke dimensie hierin niet bijzonder hoog is.  

 

Het bovenstaande mondt uit in een centrale vraag, die als richtpunt voor deze scriptie geldt. Deze 

hoofdvraag luidt als volgt: 

 

In hoeverre kan de Provincie Noord-Brabant een regisserende rol spelen bij de herbestemming van 

Brabantse kloosters? 

 

Om deze centrale vraag meer werkbaar te maken, wordt deze uitgewerkt aan de hand van enkele 

deelvragen, welke zijn: 

- Welke actoren participeren in het herbestemmingsvraagstuk van kloosters en wat zijn hun 

belangen? 

- Hoe liggen de relaties tussen de diverse actoren onderling? 

- In hoeverre verschillen de betrokken actoren per verschillende herbestemming? 

- Wat voor herbestemmingen zijn het meest kansrijk? 

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de herbestemming van kloostercomplexen ten 

opzichte van andere vormen van herbestemming? 

- Hoe kan de aandacht van de overheid voor dit vraagstuk verklaard worden? 

- Welke mogelijke rollen kan de Provincie innemen  

- In hoeverre wordt door derden een zekere mate van invloed door de Provincie gewenst? 

 

1.3 Opbouw en verantwoording 

 

Het overgrote deel van de scriptie is tot stand gekomen tijdens een stageverband bij de Provincie 

Noord-Brabant, lopend van februari tot en met juni 2009. Waar de Provincie vooral benieuwd is naar 

een verkenning van actoren om positionering mogelijk te maken, wordt vanuit de Universiteit vooral 

waarde gehecht aan een gedegen en grondige analyse met wetenschappelijke invalshoek. Een 

masterscriptie als deze is daarom verbonden aan enkele academische voorwaarden. Zo zijn 

theoretische, methodologische en empirische onderdelen erg belangrijk. Deze onderdelen worden 

verwerkt in een aantal hoofdstukken, waarna afgesloten wordt met een conclusie waarin een 

beantwoording van hoofd- en deelvragen centraal staat. Daarnaast is een planologisch perspectief in 

deze scriptie vanzelfsprekend van evident belang. 

Dit onderzoek is naast de kennis uit bestaande literatuur voor een belangrijk deel gestoeld op een 

aantal interviews. Allereerst dienen deze interviews om aanvulling te verkrijgen op ontbrekende 

kennis en zodoende als het ware bepaalde gaten op te kunnen vullen. Daarnaast worden deze 

interviews gebruikt om een tiental hypothesen te kunnen toetsen, waarmee beantwoording van de 

hoofd- en deelvragen ook een meer directe empirische en methodologische invalshoek kent. Deze 

hypothesen zijn gebaseerd op diezelfde hoofdvraag en deelvragen, hoofdstukken uit deze scriptie, de 

literatuur en overige informatie die daarvoor gebruikt is en tot slot ook de eigen ervaringen en 

verwachtingen van de auteur. De drie genoemde basiselementen van deze thesis (theorie, 

methodologie en empirie) komen daarmee eveneens direct tot uiting. 
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Na deze inleiding, zal allereerst een inleidend stuk volgen over het kloosterbestaan in Noord-Brabant. 

Hierin komen onder andere een geschiedenisbeschrijving en karakterisering van kloosterbewegingen 

aan de orde. Daarna zal het theoretisch kader volgen, bestaande uit hoofdstuk 3 en 4. Dit kader dient 

als de basis voor de rest van het onderzoek, voor ondermeer de empirische bevindingen. In het 

theoretisch kader wordt een verdiepingsslag gemaakt naar de theorie en overige literatuur. Door 

middel van ondermeer het schetsen van bestuurlijke kaders, bestaande kennis van 

herbestemmingsprocessen en de theorie rondom de participatie van actoren. Deze hoofdstukken 

fungeren daarmee zoals gezegd als een soort denkkader waarin de rest van de scriptie geplaatst kan 

worden. Hoofdstuk drie zal zich vooral toeleggen op kennis en theorie van herbestemming en 

leegstand, waar hoofdstuk vier zich bezig houdt met bestuursvraagstukken en de positionering van 

actoren in het algemeen. Daarmee wordt een koppeling gemaakt naar de actieve belangstelling van 

de overheid, de participatie van andere betrokken partijen en personen (actoren) en de 

wisselwerking tussen beide categorieën belanghebbenden. 

Met de uitkomsten uit deze twee hoofdstukken wordt vervolgens in hoofdstuk vijf gekeken naar de 

vraagstukken van herbestemming rondom kloosters in Noord-Brabant. Hierbij worden ondermeer 

mogelijke functies, maar ook de belanghebbende partijen in deze kwestie onder de loep genomen. 

Als insteek wordt een presentatie van mogelijke en passende functies gehanteerd. Vervolgens 

worden in hoofdstuk zes enkele hypothesen getoetst door middel van de gehouden interviews, 

waarna de verschillende actoren binnen het vraagstuk van herbestemming van Brabantse 

kloostercomplexen weergegeven worden. De voorgaande hoofdstukken gelden hierbij zoals gezegd 

als denkkader. 

Tot slot wordt een aantal kloosters geanalyseerd op casestudyniveau in hoofdstuk zeven. Hierin 

wordt gekeken naar enkele voorbeeldsituaties waarbij leegstand een duidelijke rol speelt en 

waarmee duidelijk moet worden hoe hier verschillend mee omgegaan wordt. Dit hoofdstuk heeft 

vooral een illustratief karakter. 

Uiteindelijk wordt afgesloten met hoofdstuk acht, waarin de bevindingen uit de daaraan 

voorafgaande hoofdstukken worden opgesteld. Aan de hand van deze bevindingen en de uitkomsten 

van de hypothesen in hoofdstuk zes, kunnen beantwoordingen op de hoofd- en deelvragen 

geformuleerd worden. Deze antwoorden vormen daarmee de basis voor het formuleren van een 

aantal handvatten waarmee de Provincie Noord-Brabant in de toekomst duidelijke beleid kan 

vormen met betrekking tot de herbestemming van Brabantse kloosters. Het draagt daarmee bij aan 

een positionering van de Provincie in het vraagstuk rondom herbestemming van leegkomende 

kloosters, zeker in relatie tot andere actoren. Tot slot is ook een gezamenlijk pakket van bevindingen, 

conclusies en aanbevelingen van deze scriptie en die van Jennifer Meijers opgenomen in deze 

scriptie, die te vinden is onder bijlage 2. 

 

1.4 Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

 

Van elke academische publicatie mag een zekere betekenis voor zowel de wetenschappelijke als 

maatschappelijke wereld verwacht worden, voor een masterscriptie als deze geldt deze eis 

onverminderd sterk. 

Wat betreft de wetenschappelijke relevantie, probeert deze scriptie een bijdragen te leveren aan de 

kennis over herbestemming van gebouwen en kloosters in het bijzonder, waarover tot op heden 

relatief weinig geschreven is. Het weinige aantal publicaties vermoeizaamden het proces van deze 
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scriptie daardoor ook enigszins, maar toonde daarentegen wel een zekere meerwaarde van deze 

scriptie aan. In deze scriptie wordt gepoogd deze schaarse informatie daarom op één plek samen te 

brengen en aan elkaar te koppelen.  Bovendien wordt daarbij geprobeerd een koppeling te maken 

naar processen die op de achtergrond spelen bij deze herbestemming, waarbij ondermeer ingegaan 

wordt op de bestuurlijke context. Daarnaast wordt getracht inzichtelijk te maken hoeveel 

verschillende belangen spelen en hoe deze ten opzichte van elkaar bewegen. De complexiteit van 

herbestemmingsprocessen wordt daarmee eens te meer aangetoond. Tevens wordt in relatie tot de 

betrokken actoren en de invloed die zij uitoefenen binnen het vraagstuk, een koppeling gemaakt 

naar bijbehorende literatuur en theorieën. 

 

De maatschappelijke relevantie kan gezocht worden in het feit dat inwoners van Noord-Brabant 

omgeven zijn door vele –vaak beeldbepalende– kloostercomplexen. Het herbestemmen van deze 

complexen als gevolg van leegstand heeft een grote impact op de (in)directe leefomgeving. 

Bovendien maken kloosters door hun landschappelijke spreiding onlosmakelijk deel uit van de 

Brabantse cultuur en identiteit. Tevens probeert deze scriptie daarbij te laten zien dat deze 

herbestemming niet eenvoudig is en mede daarom leegstand soms lang kan duren, waarbij ook een 

koppeling wordt gemaakt naar de implicaties voor de ruimtelijke ordening. Eveneens poogt deze 

scriptie handvatten te reiken aan de Provincie Noord-Brabant, waardoor het mogelijk wordt om in de 

nabije toekomst beleid te vormen op basis van deze handvatten rondom de herbestemming van 

kloosters. 
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2. Een introductie in het kloosterleven 
 

Om inzicht te krijgen in de problematiek rondom de herbestemming van kloosters en duidelijk te 

maken welke actoren hierin participeren en derhalve van essentieel belang zijn, zal dit hoofdstuk zich  

richten op een beschrijving van Brabantse kloosters en het ontleden van de problematiek rondom 

herbestemming. Allereerst volgt een korte ontstaansgeschiedenis van (Brabantse) kloosters en de 

factoren die daaraan ten grondslag liggen. In het theoretisch kader wordt daarna de geschetste 

problematiek gerelateerd aan ondermeer herbestemmingsvraagstukken in het algemeen en wordt 

ingegaan op beleidsprocessen die spelen rondom het probleem van leegstaande kloosters. 

 

2.1 Kloosters in Brabant: een geschiedenisbeschrijving tot aan de 20e eeuw 

 

Het kloosterleven in Nederland is ongeveer rond het jaar 1000 tot stand gekomen. Het aantal 

kloosters rond die tijd was echter op twee handen te tellen en ze waren hoofdzakelijk afhankelijk van 

buitenlandse abdijen. Het eerste onafhankelijke klooster kwam tot stand in Egmond, Noord-Holland 

(’t Hof, 2008; p. 19-20). De meeste kloosters in Nederland kwamen echter pas tot stand in de 

middeleeuwen, zo ook in de Provincie Brabant waar de kloosters tot ontwikkeling kwamen aan het 

eind van de middeleeuwen. Hierbij wordt uitgegaan van de basisgedachte dat men het leven volledig 

aan god wijdt en de wens om deze gedachte dagelijks in groepsverband praktijk te willen brengen. 

Rond 1500 waren er om en nabij 500 religieuze gemeenschappen met in totaal 15.000 leden. 

Verenigingen van religieuzen die in kloosterverband samen wonen en die gesticht zijn vóór om en 

nabij 1550 na Christus, worden Ordes genoemd. Instituties die na ongeveer het jaar 1550 zijn 

gesticht, worden congregaties genoemd (Interview Klok, 2009). Het tweede verschil is dat ordes vaak 

strenger in de levens- en geloofsleer zijn dan congregaties. Een derde verschil tussen ordes en 

congregaties, speelt zich af op het vlak van openstelling naar de buitenwereld. Veel oude ordes zijn 

zogenaamd ‘beschouwend’ van aard, waarmee bedoeld wordt dat zij een strenge leer hanteren in de 

dagindeling en werkzaamheden. Vaak zijn deze gemeenschappen voor een belangrijk deel afgesloten 

van de samenleving en concentreren zij zich op beschouwing, aanbidding en gebed (Isodorusweb, 

2009). De meer opengestelde kloosterverenigingen zijn vaak vanuit hun religieuze stroming of 

oriëntatie juist al gericht op de maatschappij door zich toe te leggen op gezondheidszorg, onderwijs 

(zoals internaten) of de opvang van wezen of ouderen. Daarmee kun je spreken van een soort 

‘combikloosters’. De oorsprong van het woord klooster, namelijk het Latijnse claustrum – ‘hetgeen 

afgesloten’ ruimte betekent– gaat daarmee niet in alle gevallen voor de volle 100% op (Plevoets, 

2006; p. 44). 

 

De reformatie aan het eind van de tachtigjarige oorlog, zorgde ervoor dat het kloosterleven in 

Nederland echter aan banden werd gelegd: directe sluiting van mannelijke kloosters en een verbod 

op intreding bij vrouwelijke kloosters. Veel kloosters kwamen leeg en het vrijgekomen geld werd aan 

andere zaken besteed of kloosters kregen een andere bestemming met als gevolg dat het 

kloosterleven in grote lijnen weg kwijnde (’t Hof, 2008; p. 21). De soevereiniteit van de Republiek 

strekte zich echter niet (volledig) uit tot Brabant en Limburg (Hendrikx, 2008; p. 10) en in deze 

gebieden met een aparte status konden kloosters behouden blijven of zelfs gesticht worden (’t Hof, 

2008; p. 21). In Brabant kun je een goed onderscheid maken tussen de plaatsen die onder Kleef 

(Duitsland) vielen en waar de Republiek dus geen gezag had. Daarnaast waren enkele kloosters 
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eigendom van de Oranjes, waardoor zij ook buiten het gezag van de overheid vielen. Een goed 

voorbeeld van dit laatste is Sint Agatha (Interview Klok, 2009).  

 

Het bovenstaande verklaart voor een groot deel waarom juist in de zuidelijke provincies Noord-

Brabant en Limburg in verhouding tot andere provincies in Nederland, er relatief en absoluut gezien 

veel meer kloosters aanwezig zijn. Het verklaart ook voor een belangrijk deel waarom zoveel 

kloosters in Brabant Katholiek van inslag zijn. 

De tweede belangrijke verklaring voor het hoge aantal kloosters in Brabant en Limburg, kan gezocht 

worden in de internationale toestroom van kloosterleden. Rond 1800 werd het verbod op kloosters 

in Nederland juist opgeheven en na een wat aarzelende aanloopperiode, werden binnen korte tijd 

veel kloosters weer in ere hersteld of gesticht. Daarnaast werden door het herstel van de 

Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 een aantal kloosters opgericht door de verantwoordelijke 

bisschoppen, die vooral gericht waren op de maatschappij (Interview Klok, 2009).  

 

Figuur 1: Kruisherenklooster Aegten, Sint Agatha. Voormalig  

eigendom van de Oranjes en tevens oudste klooster van Nederland 

Doordat het kloosterordes in 

met name het naburige Duitsland 

en Frankrijk daarentegen 

vervolgens moeilijk werd gemaakt 

hun werkzaamheden in 

bijvoorbeeld onderwijs voort te 

zetten of ze zelfs werden 

verboden, vond in de tweede helft 

van de 19e eeuw een redelijke 

‘invasie’ plaats van buitenlands 

Bron: kloostersintaegten.nl, 2009         ordes (Heijsteeg, 2003; p. 20 & ’t  

                Hof, 2008; p. 23).  

 

De bovenstaande geschiedenisbeschrijving geeft veel   Figuur 2: gebruikelijke kloosterindeling in  

verklaringen over het ontstaan en de ontwikkeling van   carrévorm  

de Brabantse kloosters. Dat wil echter niet zeggen dat elk 

klooster hetzelfde is. Er is zoals gezegd een variëteit aan 

kloosterordes en –congregaties en per vereniging verschilt 

bijvoorbeeld het contact met de buitenwereld. Een orde 

die van oorsprong veel contact met mensen buiten de 

eigen kloostermuren nastreeft, zal in beginsel dichterbij 

een stad op dorp gelegen zijn. Daarentegen zijn er echter 

ook ordes die elk contact met de buitenwereld zo veel 

mogelijk vermijden, tot aan het hebben van tralies bij elke 

kloostercel toe (’t Hof, 2008; p. 18-24). Dit zijn vaak de reeds  Bron: Heijsteeg, 2003; p. 20 

genoemde behoudende of contemplatieve bewegingen  

en dit zijn doorgaans vaker ordes dan congregaties. 

Er zijn echter ook overeenkomsten. Zo wordt in vrijwel elke orde of congregatie een strakke 

dagindeling gehanteerd, waarbij bijvoorbeeld opstaan om 04.00 uur en naar bed gaan om 20.00 uur 



 
18 

 

eerder regel dan uitzondering is. Daarnaast kennen veel kloosters niet zozeer een zelfde bouwstijl, 

maar wel dezelfde uitgangspunten. Een klooster verschilt op het allereerste punt van een 

gebruikelijke woning in die zin dat er bij een klooster een kapel aanwezig is (’t Hof, 2008; p. 18). Een 

carrévormig complex met in het midden een kloosterhof en als basis een kerk of kapel, is daarbij een 

veel voorkomende bouwwijze (Heijsteeg, 2003; p. 20), zie figuur 2. 

 

2.2 Leegloop in de 20e eeuw 

 

In de 20e eeuw tot aan de tweede wereldoorlog floreerden kloosters bijzonder goed, een tijdsspanne 

die ook wel aangeduid wordt als de periode van ‘het rijke Roomse leven’ (Lankhorst, 2006; p. 31). 

Daarmee werd de ingezette stijgende lijn uit de 19e eeuw voortgezet. Veel bijzondere veranderingen 

vonden er niet plaats in deze periode en de kloosters groeiden nog gestaag. Na de tweede 

wereldoorlog werd de draad weer opgepakt, er vanuit gaande dat er niets was veranderd. De situatie 

veranderde op dat moment echter snel. De overheid dichte alle taken op het gebied van zorg en 

onderwijs als gevolg van de Mammoetwet aan zich toe en daarnaast stokte vanaf 1965 de natuurlijke 

aanwas van kloosterleden. De tijd dat religieuzen zichzelf aanmelden en er niet geworven hoefde te 

worden, was daarmee definitief voorbij. Ondanks dat kloosterordes en –congregaties zich weer 

konden concentreren op hun oorspronkelijke focus van spiritualiteit, werd de leegstroom in 

kloosterordes in gang gezet (‘t Hof, 2008; p. 23-24).  

Feiten tonen aan dat in 1970 het aantal kloosterleden nog om en nabij de 40.000 bedroeg, tegenover 

krap 9.000 in 2008 (Hendrikx, 2008; p. 11 & ’t Hof, 2008; p. 18). De toegenomen secularisering en 

individualisering, hebben tot een afname in intredingen geleid waardoor de gemiddelde leeftijd sterk 

is opgelopen. Dit wil overigens niet zeggen dat de algemene beleving van het (rooms-katholieke) 

geloof eveneens is afgenomen. Steeds minder mensen ervaren de drang om wekelijks naar de kerk te 

gaan of om zich helemaal toe te wijden aan het geloof door in een klooster in te treden, maar de 

hang naar het geloof is er niet per definitie minder om geworden: ‘Het religieuze leven is niet voorbij, 

maar veranderd’ (Timmermans, 2007). 

 

2.3 Leegstand 

 

Het gemiddeld aantal kloosterleden per orde neemt daarmee af en het in stand houden van 

kloostercomplexen met een kloosterfunctie wordt daarmee steeds moeizamer, ook ordes hebben 

immers rekeningen die betaald moeten worden. Leegstand is voor de eigenlijke eigenaar een groot 

probleem, omdat leegstaande gebouwen onderhevig zijn aan weersinvloeden, vandalisme en 

bijvoorbeeld inbraak. Zeker wanneer een gebouw beeldbepalend in de omgeving is of een markante 

positie in de historie inneemt, wordt behoud daarvan door zowel maatschappij als politiek meer dan 

wenselijk geacht. Daarmee wordt de relevantie van de problematiek in overheidskringen eveneens 

evident. Voor de Provincie, maar vanzelfsprekend ook voor de gemeentes, is een situatie van 

leegstand niet wenselijk. De voorkoming van verloedering of verrommeling van -beeldbepalende- 

kloostercomplexen is een streven, waar de Provincie vooral in het landelijke gebied een duidelijke rol 

kan spelen als de verantwoordelijke partij voor een degelijke landschappelijke indeling. Daarbij wordt 

ook vanuit provinciale kringen het standpunt onderstreept dat niet zomaar elke vernieuwende 

bestemming aan een kloostercomplex toegewezen moet kunnen worden. Hierbij gelden niet alleen 

zogenaamde gevoelskwesties, maar ook de uitgangspositie dat sommige bestemmingen met name in 

het landelijke gebied zoveel mogelijk ontmoedigd of voorkomen dienen te worden. Ook de gedachte 
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dat kloostercomplexen zich vanwege de vaak unieke structuur c.q. bouwstijl en unieke ligging- niet 

zondermeer lenen voor elke –passende– bestemming speelt in belangrijke mate mee. 

 

Kerkelijke gebouwen nemen in het Brabantse landschap een markante positie in. Ze worden gezien 

als identiteitsdragers van het Brabantse landschap. Behoud ervan wordt daarom ook zo nagestreefd 

door de Provincie Noord-Brabant, zo werd in de inleiding reeds gesteld. Deze stellingname is niet 

alleen iets wat binnen de overheid leeft, maar ook zijn weerklank in de samenleving vindt. Zo zijn er 

ook maatschappelijke bewegingen die zich mengen in de problematiek rondom de herbestemming 

van (Brabantse) kloosters; de Taskforce Toekomst voor Kerkgebouwen is er daar één van. Deze 

beweging is ‘een landelijk opererend burgerinitiatief dat zich inzet om sloop van kerkgebouwen en 

kloosters te voorkomen’ (TFTK, 2009). De redenen voor deze maatschappelijk geëngageerdheid 

liggen net als bij de Provincie in het landschappelijk element: het landschap zou er totaal anders uit 

zien wanneer kerkelijke gebouwen zouden verdwijnen. Naast het beeldbepalende gegeven, zijn 

dorpen en steden vaak gebouwd of uitgebreid rondom kerkelijke gebouwen en daarmee nemen zij 

een  belangrijke rol in de stedenbouwkundige en ruimtelijke structuur van de desbetreffende plaats 

in. Naast de functie van identiteitsdrager en mede bepaler van het ruimtelijk beeld, vertellen 

kerkelijk gebouwen iets over de geschiedenis van de plaats (Nelissen, 2008; p. 60).  

Dit alles maakt dat religieus erfgoed meer is dan alleen een plek voor de eredienst van een 

geloofgemeenschap, maar dat het ook geworteld is in de maatschappij. Het geeft aan dat de 

stellingname vanuit kerkelijke kringen, waarbij sloop geprefereerd wordt boven behoud door middel 

van een ‘niet-passende’ herbestemming, nauwelijks weerklank vindt in de maatschappij. Daarbij 

speelt mee dat het sterk afnemende kerkbezoek, niet per definitie betekent dat het aantal gelovigen 

evenredig afneemt. De paradox is dat gelovigen met verminderde kerkelijke toewijding voor een 

groot deel debet hebben aan de problemen van leegstand, maar wel het behoud van diezelfde 

kerkelijke gebouwen nastreven. 

 

Kloosters worden –net als kerken- daarmee niet alleen op basis van religieuze gevoelens zo enorm op 

waarde geschat. Ze nemen zo gezegd vooral ook een bijzondere plaats in in het hoofd van de 

mensen, zelfs als zij niet gelovig zijn (Bijsterveld, 2008; p. 132). Dit is juist ook datgene wat relevant is 

voor de herbestemming van kloosters; wanneer het behoud ervan immers onbelangrijk zou worden 

gevonden, dan hoeft over herbestemming niet eens nagedacht te worden. Vanuit deze 

cultuurhistorische perspectieven, zijn meerdere complexen dan ook als Rijksmonument of 

gemeentelijk monument gemarkeerd. Het toekennen van een Provinciale monumentenstatus is 

overigens ook mogelijk, alleen de Provincie Noord-Brabant maakt daar –nochtans– geen gebruik van. 

De redenen hiervoor liggen vooral in praktisch opzicht; de opstelling van een provinciale 

monumentenlijst kost veel geld en mankracht en het voeren van beleid op een dergelijke lijst vereist 

ook een grote inzet van ambtenaren met ondermeer een juridische, planologische en 

cultuurhistorische achtergrond. De kosten die hier mee gepaard zijn lopen dermate hoog op, dat de 

praktische overweging wordt gemaakt om het geld dat daar aan besteed zou moeten worden liever 

te besteden aan pure ondersteuning in de vorm van ondermeer subsidies, waarmee waardevolle 

gebouwen echt onderhouden en behouden kunnen blijven (Interview Van Leeuwen, 2009).  

In aanvulling op factoren van leegstand, noemt Heijsteeg (2003) een achttal aan oorzaken die 

leegstand veroorzaken op basis van eerder verschenen literatuur van Prof. Dr. N.J.M. Nelissen (1999), 

namelijk economische, technische, politiek-bestuurlijke, bestuurlijke, ruimtelijke, sociaal-culturele, 

demografische en financiële oorzaken. Daarbij zijn volgens Heijsteeg voornamelijk de sociaal-
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culturele, demografische en financiële oorzaken het meest relevant voor kloostercomplexen. Voor 

een verdere uitwerking, wordt hier verwezen naar hoofdstuk 3. 

 

Door de leegstroom van religieuzen in de kloosterbewegingen, zijn er in Nederland al honderden 

kloosters in de voorbijgaande decennia vrij gekomen. Kloosterbewegingen hebben daardoor in de 

afgelopen tientallen jaren ruime ervaring kunnen opdoen met de verkoop en herbestemming van 

hun panden. Vaak ging het hier echter om ‘gewone’ kloosters, een soort van filialen van een 

betreffende beweging. De kloosters die de komende decennia vrijkomen zijn vaak de zogenaamde 

‘Moederhuizen’, omdat ordes of congregaties geheel verdwijnen. Vaak zijn dit grotere panden dan 

kloosters die eerder zijn herbestemd en worden deze gebouwen -mede daardoor- als unieke 

gebouwen ervaren (Arendsen ,2009). 
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3. Herbestemming van gebouwen 
 

Deze scriptie richt zich op de herbestemming van Brabantse kloosters, een voor de ruimtelijke 

ordening interessant en tevens relevant onderwerp. Het vormt als het ware het ‘object’ van het 

vraagstuk waar deze scriptie zich op richt. Om dit in wetenschappelijk kaders te kunnen plaatsen, een 

grondige analyse van de praktijk mogelijk te maken en de lezer een breder denkkader te bieden 

rondom de problematiek van de herbestemming van kloosters, dient er verder en grondig op de 

materie ingegaan te worden.  

 

Om dit geheel vanuit een planologische dimensie mogelijk te maken, kan een theorie uit de 

planologie enig soelaas bieden. Ondanks de relatief bescheiden omvang van het wetenschapsveld 

planologie, zijn er wel degelijk enkele theorieën. De zogenaamde ‘planningdriehoek’ (Spit en Zoete, 

2002) is een van de bekendste hiervan en is uitermate geschikt voor toepassing bij vrijwel elk 

planologisch vraagstuk. Het kan als een soort ‘wetenschappelijke kapstok’ fungeren rondom het 

vraagstuk van de herbestemming van kloosters, omdat elke dimensie aan bod komt. 

Naast het reeds aangekaarte object, beschrijft de theorie van de planningdriehoek (Spit en Zoete, 

2002; p. 15) nog twee andere factoren: het proces en de context. Het zijn drie componenten die de 

veelzijdigheid van de planologische dilemma’s, problemen en vraagstukken verwoorden. Door dit 

analytische model kan inzicht verkregen worden in de diverse vraagstukken binnen de ruimtelijke 

ordening. De overzichtelijkheid, maar vooral de flexibiliteit en daardoor de ruime toepasbaarheid 

maken dat dit model voor vele planologen een interessante houvast is. Enigszins grafisch 

weergegeven, komt de planningdriehoek neer op onderstaande figuur 3. 

 

Figuur 3: Planningdriehoek  

 

 
Bron: Spit en Zoete, 2002; p. 15 

 

Met het object wordt gedoeld op datgene waar de planoloog zich mee bezig houdt, in dit geval dus 

de herbestemming van Brabantse kloosters als gevolg van toenemende leegstand. Met het proces 

wordt gericht gekeken naar de actoren, middelen en bijhorende termijnen en organisatie. In simpele 

zin wordt daarmee bedoeld, dat gekeken wordt naar hoe beleid wordt gevormd en tot stand komt. 

De contextvariabelen daarentegen, richten zich meer op een schets van de randvoorwaarden 

waarmee het object en proces gerealiseerd kunnen worden. Zaken als regel- en wetgeving komen 

hierbij onder andere aan de orde (Spit en Zoete, 2002). 

 

Dit hoofdstuk gaat nader in op dit zogenaamde object door vooral in te gaan op een analyse van 

herbestemming in het algemeen. In het hoofdstuk hierna (vier) wordt ingegaan op de veranderende 

rol van de overheid en de aandacht voor actoren waarmee in feite gekeken wordt naar het proces. 
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Voor beide hoofdstukken geldt dat daar het schetsen van zaken als wetgeving en maatschappelijke 

context er ook enige attentie is voor de contextuele factor.  

Hoofdstuk vijf en zes gaan vervolgens meer in op de praktijk en bekijken de 

herbestemmingsvraagstukken vanuit het perspectief dat uit de hoofdstukken drie en vier voortkomt 

en proberen daarbij antwoorden te vinden op ondermeer de vraag hoe het proces de het object van 

herbestemmingsmogelijkheden beïnvloedt (hoofdstuk vijf) en wat de actoren zijn die de context voor 

belangrijke mate definiëren (hoofdstuk zes). 

 

3.1 Herbestemming 

 

Alvorens in te kunnen gaan op een beschrijving van herbestemmingsmogelijkheden en betrokken 

actoren bij de herbestemming van kloostercomplexen, is een vergelijking met herbestemming in 

algemene zin van wezenlijk belang. Dit hoofdstuk zal daarom ingaan op herbestemming van 

gebouwen in het algemeen, maar ook het verschil met andere vormen van herbestemming. Er wordt 

begonnen met een verkenning van dat wat ten grondslag ligt aan herbestemmingsvraagstukken: 

leegstand. 

 

Onder herbestemming wordt het hergebruiken van een gebouw verstaan, door middel van het geven 

van een nieuwe functie en kan zodoende toegepast worden op gebouwen die hun oorspronkelijke 

functie verloren hebben (Van Geijn, 2007; p. 4). Leegstand ligt daarmee ten grondslag aan 

herbestemming van gebouwen, maar wat voor soorten leegstand zijn er denkbaar? En wat ligt 

eigenlijk ten grondslag aan de leegstand? Op deze vragen probeert deze paragraaf antwoord te 

geven. 

 

3.1.1 Typen leegstand 

Nederland kan gekenmerkt worden als een land waar veel gebouwd wordt, er is bijna geen één plek 

denkbaar -in met name stedelijke gebieden- die na een decennium nog hetzelfde er uit zien. De 

praktijk laat echter ook zien dat er veel gebouwen zijn die leeg staan, vaak ook voor langere tijd met 

alle gevolgen van dien. De variëteit in gebouwen met leegstand is daarbij bijzonder breed, van 

kloosters tot kantoren en van fabrieken tot molens. Leegstand is daardoor een gegeven dat men niet 

links kan laten liggen, sommige instellingen hebben er zelfs hun ‘core-business’ van gemaakt zoals 

anti-kraak bewegingen (Harmsen et. al, 2008; p. 83).  

Een groot probleem van leegstand, is dat deze nergens exact en volledig geregistreerd staat. Voor 

sommige gemeenten of typen panden worden wel gegevens bijgehouden, maar het ontbreekt in 

ieder geval aan één lijn. In sommige gemeentes is men zich terdege bewust van de problemen die 

leegstand met zich meebrengt, maar er zijn evenzo gemeentes die claimen dat er geen leegstand is 

(Braak, 2008; p. 17). 

Een belangrijk euvel bij het gebrek aan eenduidigheid, is de omschrijving van leegstand en de variatie 

die binnen dit begrip mogelijk is. Er zijn meerdere typen leegstand denkbaar, een overzicht van 

soorten leegstand wordt gegeven door Harmsen et. al (2008, p. 83): 

- aanvangsleegstand 

- frictieleegstand 

- conjuncturele leegstand 

- structurele leegstand 

- voorziene leegstand 
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- gedeeltelijke leegstand 

- opzettelijke leegstand 

- leegstand door overmacht 

- maatschappelijke leegstand 

- gevoelsmatige leegstand 

- milieutechnische  leegstand 

- juridische leegstand 

- planologische leegstand 

 

De meest problematische van allemaal is de structurele leegstand, dit zijn de gebouwen die over 

langere tijd leegstaan en waarvoor het vinden van een nieuwe bestemming bijzonder moeilijk is. Een 

combinatie van bovenstaande factoren is goed mogelijk, planologische leegstand kan bijvoorbeeld 

bijdragen aan structurele leegstand. Structurele leegstand is leegstand over een langere periode, 

vaak gedefinieerd als meerdere jaren. 

 

3.1.2 Oorzaken van leegstand 

Leegstand is zoals gezegd een gegeven en niet altijd even ongewenst, enige (frictie-)leegstand is 

nodig om verhuizingen mogelijk te maken (Harmsen et. al, 2008; p. 83). Probleemgevallen van 

leegstand doen zich vooral voor bij die gebouwen die in eerste instantie gebouwd zijn om een 

specifieke functie te vervullen, maar waar zich de situatie bij voor doet dat de oorspronkelijke functie 

niet meer gewenst is als gevolg ondermeer van economische, culturele of demografische 

ontwikkelingen (Breel & Broeze, 1989; p. 9). De meest genoemde nadelen van leegstand kunnen 

herleid worden tot de factoren verloedering, verrommeling en de daarmee verwante aantasting. 

Daarnaast kan langdurige leegstand in vooral commercieel opzicht er voor zorgen dat er minder 

ontwikkeld kan of mag worden, wat zijn weerslag heeft op de uitgifte van grond door de gemeente. 

De uitgifte van grond van nieuwe terreinen is juist een belangrijke inkomstenbron voor die 

gemeente, waardoor een beperkte uitgave hiervan een negatieve uitwerking heeft op het kapitaal 

van die gemeente (Decesio, 2006). 

Hieraan kunnen de sociale en technische factoren toegevoegd worden (Harmsen et. al, 2008; p. 84). 

Leegstand kan daarmee door een pallet van oorzaken ontstaan. 

In navolging van Nelissen (1999), noemt Heijsteeg  (2003) een achttal factoren die in dit opzicht 

bepalend kunnen zijn, te weten: 

- economische ontwikkelingen 

- technische ontwikkelingen 

- politieke ontwikkelingen 

- bestuurlijke opvattingen 

- ruimtelijke oorzaken 

- sociaal-culturele ontwikkelingen 

- demografische ontwikkelingen 

- financiële problemen 

Onder economische ontwikkelingen worden die panden verstaan waarvan de oorspronkelijke 

economische functie is vergaan, vaak vanwege veranderingen in de markt. Onder technische 

ontwikkelingen wordt een situatie verondersteld waarin de technische eigenschappen van een 

bepaald gebouw achterhaald raken, bijvoorbeeld vanwege innovaties. Politieke ontwikkelingen gaat 

over zaken als schaalvergroting als gevolg van ondermeer staatkundige veranderingen of 
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changementen in organisationeel opzicht worden onder deze factor geschaard. Daarnaast kunnen 

bestuurlijke opvattingen een doorslaggevende rol spelen, het trekken van één lijn door bijvoorbeeld 

een overheid kan daar ondermeer mee worden bedoeld. Wanneer bijvoorbeeld een landelijke 

locatie ‘opgeslokt’ wordt door een oprukkende stad, kan gesproken worden van een ruimtelijke 

oorzaak. Een sociaal-culturele ontwikkeling die leegstand veroorzaakt, doet zich voor wanneer er een 

verandering in wensen in de maatschappij plaats vindt. Hierbij kan gedacht worden aan de 

ontkerkelijking die zich sinds de jaren ’70 sterk heeft gemanifesteerd. Wanneer een pure verandering 

in de bevolkingssamenstelling zich voordoet die van invloed is, kan een demografische verandering 

worden geconstateerd. Wanneer het tot slot te duur wordt een gebouw te exploiteren, dan spreekt 

men van financiële problemen. 

Per type leegstand, lijkt het evident dat de factoren die daar toe geleid hebben ook verschillen. Zo zal 

zowel het type leegstand als de soort ontwikkeling die tot de leegstand heeft geleid zal verschillen 

naar gelang de variatie in de aanvankelijke c.q. oorspronkelijke functie. Voor een fabrieksgebouw 

kunnen bijvoorbeeld hele andere factoren van toepassing zijn dan voor kloosters, molens, etcetera. 

De volgende (sub)paragrafen van dit hoofdstuk gaan hier verder op in. 

 

3.1.3 Anticipatie op leegstand 

Er zijn meerdere mogelijkheden om op leegstand te anticiperen, waarvan herbestemming er één is. 

Er kan ook overwogen worden niets te doen, wanneer verondersteld wordt dat het probleem zich 

toch wel zal oplossen. Een andere mogelijkheid die haaks op herbestemming staat is volledige 

herstructurering, ofwel sloop. Doorgaans is laatst genoemde optie vooral financieel gezien vaak een 

aantrekkelijke optie voor de ontwikkelaar van het gebied, omdat na sloop een leeg gebied overblijft 

dat naar eigen goeddunken (uiteraard na doorlopen van talloze –wettelijke– procedures) ingevuld 

kan worden. Met name vóór de invoering van de monumentenwet in 1988 werd deze stap vaak 

genomen, sindsdien kunnen ook gemeenten monumenten aanwijzen waardoor sinds 1988 het aantal 

beschermde gebouwen aanzienlijk is toegenomen (Van Geijn, 2007; p. 4). In relatie tot kloosters zal 

vaak de weg van herbestemming gevolgd worden. Hierin speelt in belangrijke mate de 

monumentenstatus mee, maar zeker ook zaken als het beeldbepalende kenmerk van kloosters en 

een wezenlijk stuk cultuurhistorie.  

 

Door middel van het toepassen van herbestemming wordt een andere functie in een bestaand 

gebouw geplaatst, waardoor de functie van dat pand wijzigt. Functiewijzigingen hebben zich in de –

stedelijke– geschiedenis wel vaker voorgedaan, door uiteenlopende  invloeden die hier aan ten 

grondslag liggen waardoor een weloverwogen dan wel plotselinge herbestemming veroorzaakt 

wordt. Dit geldt zeker voor veel oude(re) gebouwen die de tand des tijds hebben doorstaan, maar 

wel andere gebruikers hebben gekend. Zeker in het verre verleden heeft beleid hier nauwelijks een 

rol gespeeld, maar daar is in de tweede helft van de 20e eeuw duidelijk verandering in gekomen. Met 

de introductie van het compacte stadsbeleid in de jaren ’80, deed het beleidsmatig wijzigen van een 

(deel) van een pand met niet-woonfunctie naar woonfunctie haar introductie (Breel & Broeze, 1989 

p. 7), waarover in subparagraaf 3.1.4 meer. 

Herbestemmen biedt naast het creëren van meer woonruimte ook andere voordelen, globaal 

kunnen er een aantal onderscheiden worden: 

- De leegstand wordt tegengegaan, waardoor het gevoel van veiligheid in binnensteden 

vergroot wordt  
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- Gebouwen met een emotionele of culturele betekenis voor de desbetreffende stad kunnen 

behouden blijven 

- Het kan een aanvulling zijn op de woningmarkt, omdat meer variëteit in gebouwen ontstaat 

- Herbestemming bespaart bouwmaterialen en kost minder tijd (Binnenhof Bulletin, 2006) 

- Herbestemming kan een toegevoegde waarde kennen voor de nieuwe gebruiker; het geeft 

de gebruiker onder andere meer aanzien en naamsbekendheid 

- Herbestemming zorgt voor actief gebruik van oude fabrieken wat de kwaliteit en 

belevingswaarde van oude stadscentra ten goede komt  

De factoren die hier boven genoemd staan, kunnen herleid worden tot de economische, 

cultuurhistorische en ecologische voordelen die herbestemming kan brengen. Dat wil zeker niet 

zeggen dat elke herbestemming door deze factoren gekenmerkt wordt, maar wel dat het de potentie 

biedt. De mogelijkheden, maar vooral ook de kansen voor hergebruik en herbestemming verschillen 

per regio (Schuit, 2006; p. 2). Duidelijk is wel dat herbestemming een bijdrage kan leveren aan de 

stedelijke omgeving, door het mogelijk maken van meerdere functies binnen een bepaald gebied. 

Het kan daarmee een kwaliteitsimpuls voor de omgeving zijn. Daarmee kan het een soort ‘mixed use 

development’ zijn, waarmee door middel van het bieden van meerdere functies binnen een gebied, 

locatie of pand een opwaardering van dat gebied, locatie of pand tot stand komt. Doordat meerdere 

bestemmingen mogelijk worden binnen een bepaalde omgeving, wordt het aantrekkelijker om voor 

langere tijd op die locatie te verblijven, waardoor een duurzame levenstijl meer mogelijk is. Hierdoor 

worden steden en dorpen aantrekkelijker, levendiger en veiliger om in te leven. Het zorgt daardoor 

ook voor meer urbanisatie en grotere dichtheden van steden (Coupland, p. 15-18). Het kan daarmee 

tevens een bijdrage leveren aan het principe dat binnen stedelijke omgeving de zogenaamde 

inbreiding altijd vóór uitbreiding plaats vindt. Daarmee wordt bedoeld dat lege of beschikbare kavels 

eerst ontwikkeld dienen te worden en indien deze niet voorhanden zijn dan pad uitbreiding wordt 

toegestaan buiten de bestaande bebouwde kom. 

 

Vaak wordt de sloop van een (voormalig) religieus gebouw verkozen boven behoud ervan. Dit komt 

door het feit dat naast de principiële –veelal kerkelijke– bezwaren, dat de kale grond (dus na sloop) 8 

maal zo veel waarde heeft zonder het religieuze gebouw (Bol, van der, 2008). Desalniettemin wordt 

sloop vaak niet doorgezet, als gevolg van sterke weerstand. Mensen hechten in zo’n geval bijzonder 

veel waarde aan het gebouw op punten van ondermeer de monumentale, cultuurhistorische, 

beeldbepalende, esthetische en architectonische waarde (Heijsteeg, 2003; p. 23). Volgens Nelissen 

(1999) bestaat daarbij het risico dat men doordraaft in het streven naar behoud, de zogenaamde 

nostalgietrend, zelfs wanneer het pand niet geschikt is voor verder gebruik. Dit verschijnsel zou als 

een soort hellingsvlak benaderd kunnen worden, waarbij een afweging dient plaats te vinden van de 

belangen.  

Het spreekt in principe voor zich dat een dergelijke discussie zich hoofdzakelijk alleen voordoet bij 

gebouwen waarvan in brede maatschappelijke kringen het bijzondere karakter erkend wordt. De 

herbestemming en verbouwing van panden tot woonruimte komt daarbij in landelijke, maar vooral 

in stedelijke gebieden voor (Breel & Broeze, 1989; p. 10). Het toekennen van woonfuncties aan –

grote– panden  in landelijke gebieden is door het ontbreken van een degelijke markt simpelweg 

minder of niet lonend.  

 

De voorgaande opsomming kent wel een aantal beperkende factoren; herbestemming is geen 

panacee tegen elke vorm voor leegstand. Zeker voor herbestemming van erfgoed geldt een aantal 
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factoren die belemmerend werken, zijn er valkuilen waar voor opgelet moet worden en zijn er ook 

voorwaarden voor succesvol herbestemmen. 

In de eerste plaats geldt voor herbestemming in brede zin dat de factor ‘tijd’ zeer bepalend kan zijn, 

het vinden van een nieuwe initiatiefnemers vraagt soms enige tijd. Herbestemmingsprocessen 

kennen simpelweg een lange voorbereidingstijd (Bleker, 1999; p. 13). Daarbij is het behoud c.q. 

onderhoud van het betreffende pand van wezenlijk belang om aantasting daarvan te voorkomen en 

zodoende herbestemming te vermoeizamen. Het slagen van een herbestemmingsproject is in dat 

opzicht voor een groot deel afhankelijk van bestuurlijke wil en maatschappelijk draagvlak (Hierck et. 

al, 2005; p. 19).  

Een tweede punt van belang is het kostenplaatje. Zoals gezegd wordt sloop vaak geprefereerd boven 

herbestemming, vanwege de veronderstelde lagere opbrengsten of verminderde inkomsten bij een 

pure herbestemming. Volgens Bronsgeest (2007, p. 21) kan herbestemming juist wel betaalbaar zijn 

en hoeft dit niet persé duurder te zijn dan nieuwbouw.  

Een derde voorwaarde bij herbestemming is dat er een zekere vorm van idealisme bij één of 

meerdere van de initiërende partijen aanwezig moet zijn. Zonder enige gedrevenheid is een project 

van herbestemming bij vooral erfgoed al vooraf gedoemd tot falen. Mensen moeten ‘er iets in zien’ 

en op z’n minst enig inzicht in de zaak hebben (Asselbergs, 1999; p. 15). Een herbestemmingsproject 

kan volledig misgaan en een compleet ‘gekkenhuis’ worden als de initiatiefnemers het nalaten om 

professionele projectontwikkelaars in te schakelen en zich zuiver beperken tot een aannemer 

(Broeren, 1999; p. 21). De complexiteit zit ‘m volgens Bronsgeest (2007; p. 21) niet zozeer in de 

kosten, maar eerder in de benodigde expertise.  

Een belangrijke drempel die zich als vierde bij herbestemming duidelijk manifesteert, zit ‘m in de 

factor locatiegebondenheid: een bepaald gebouw kan niet zomaar verplaatst worden naar een A-

locatie. Daarnaast openbaart de noodzaak van expertise zich op het vlak van de rendabiliteit van de 

herbestemming, het verkrijgen van subsidies biedt hiertoe mogelijkheden echter wel enige 

deskundigheid, zij het dat enige knowhow met betrekking tot onder andere de procedures een 

vereiste is. 

Ten vijfde geldt als aanvulling op het vierde punt, dat de herontwikkeling van een stuk onroerend 

erfgoed niet alleen een investering in enkel het pand dient te zijn, maar dat gekeken moet worden 

naar de totale omgeving (Asselbergs, 1999; p. 15). 

 

3.1.4 Beleidsmatig herbestemmen 

Zoals boven reeds duidelijk werd, is herbestemmen voor het eerst aan het eind van de jaren ’80 

geïmplementeerd in het beleid van stedelijke vernieuwing. Herbestemmen is sindsdien zeer zinvol 

gebleken, omdat behoud van ondermeer het karakter van de stad gewaarborgd kan worden. 

Sindsdien is het aantal beleidsinstrumenten voor overheden zienderogen toegenomen, waarmee de 

(vaak structurele) leegstand aangepakt kan worden. Het ‘creatief omgaan met bestaande (fiscale) 

instrumenten, subsidieregelingen en bouwregelgeving verruimt de mogelijkheden om 

utiliteitsgebouwen te transformeren naar woningen’ (SenterNovem, 2008). Dit citaat maakt duidelijk 

dat de meest genoemde vorm van transformatie of herbestemming zich ent op het gebied van 

woonfuncties, wat niet verwonderlijk is omdat het vinden van nieuwe gebruikers hiervoor doorgaans 

relatief gezien ongecompliceerd is. 

Met betrekking tot het herbestemmen naar een woonfuncties, kunnen woningcorporaties en 

gemeenten een belangrijke rol spelen. Sinds 2006 kunnen woningcorporaties net als gemeenten 

voorrang krijgen op commerciële partijen bij Rijkspanden die vrijkomen, vanwege de belangrijke 
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positie die zij innemen in de sociale huisvesting en stedelijke vernieuwing. Volgens het ministerie van 

VROM zijn drie manieren daar voor denkbaar: 

1.  Fiscale instrumenten, bijvoorbeeld:  - overdrachtsbelasting (bijv. vrijstelling hiervan) 

 - omzetbelasting (bijv. lager btw-tarief van 6% hanteren) 

2. Bouwregelgeving, bijvoorbeeld vrijstelling geven op bepaalde vlakken 

3.  Bestemmingsplan, bijvoorbeeld vrijstelling geven in plaats van wijziging 

(SenterNovem, 2008). 

 

Het bovenstaande toont aan dat er in ieder geval genoeg instrumenten zijn die de overheid ter hand 

kan nemen bij de herbestemming van gebouwen. Daarbij is een actieve houding van diezelfde 

overheid echter van wezenlijk belang, waarbij samenwerking met de diverse publieke partijen maar 

vooral met private partijen het uitgangspunt dient te zijn. Dit vereist van de overheid een 

positionering naar het principe van ontwikkelingsplanologie, een proces dat al sinds het eind van de 

20e op gang is gekomen. Door het actief creëren van aantrekkelijke voorwaarden, kan een vruchtbaar 

klimaat ten behoeve van herbestemming tot stand komen. Daarbij zijn vormen als PPS-constructies 

zeer goed denkbaar, hier wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan. 

Herbestemming is daarmee een zeer actueel onderwerp. Het onderwerp van herbestemming krijgt 

binnen de vastgoedwereld veel aandacht. Vooral de structurele leegstand die kerkelijke gebouwen zo 

kenmerkt, zet eigenaren, gebruikers en beleidsmakers aan het denken over alternatieve 

mogelijkheden voor bepaalde gebouwen (Hek et. al, 2008; p. 13). Over de herbestemming van de 

kloosters wordt in hoofdstuk 5 verder ingegaan. 

 

Er kunnen echter ook kanttekeningen aangebracht worden bij het bovenstaande. Zoals bij vrijwel 

elke ruimtelijke ontwikkeling, is herbestemming niet zuiver zaligmakend en kleven er ook nadelen 

aan. Zo kan er een zekere  vorm van verrommeling ontstaan, maar kan ook de identiteit van een 

specifiek gebied aangetast worden wanneer nieuwe gebruikers niet direct binnen de omgeving van 

het object passen. Hierdoor kan de kwaliteit van een bepaalde locatie of omgeving ernstig aangetast 

worden, waardoor de kwaliteit alsmede het imago van de omgeving geschaad wordt.  

Daarnaast geldt dat er wezenlijke verschillen in grondprijs kunnen zijn, naar gelang de soort 

bestemming die kleeft aan een locatie als gevolg van het vigerende bestemmingsplan. Hierdoor kan 

zich bijvoorbeeld de situatie voordoen dat de in het verleden afgegeven grondprijs in geen 

verhouding staat tot de waarde van de grond na toekenning van de nieuwe bestemming. De 

consequentie hiervan kan zijn dat de gemeente zichzelf ernstig in de vingers kan snijden door de 

derving aan inkomsten (Tuijl et.al, 2003; p. 4).  

Ten derde geldt ten aanzien van het beleidsmatig herbestemmen, dat de overheid in de gaten moet 

houden dat het niet te veel moet willen. Net zelfden hebben overheden de neiging om dwangmatig 

beleidsspeerpunten te combineren, wat in de breedte kan leiden tot verlies van kwaliteit op al die 

speerpunten. Men dient zich bij de overheid er van bewust te zijn dat herbestemming niet altijd 

geschikt is om daarmee ook de werkgelegenheid te stimuleren, sociale woningbouw te plegen, 

regionale ondernemerscentra te realiseren en lokale en regionale problemen aan te pakken 

(Broeren, 1999; p. 21). 

Het bovengenoemde maakt duidelijk dat het toestaan van totaal verschillende of zelfs conflicterende 

functies een afbraak kunnen veroorzaken van de ruimtelijke kwaliteit en kwaliteit van het 

herbestemmingsproject zelf. De belangrijkste richtlijn voor herbestemming is dan ook dat de nieuwe 

functies passend moeten zijn binnen de bestaande omgeving. Voor gemeenten, maar ook voor 
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provincies moet daarom een ‘guideline’ gelden waarbij het toestaan of zelfs stimuleren van de 

herbestemming niet zuiver beoordeeld wordt op basis van het pand of complex (solitair), maar juist 

een breed perspectief op de omgeving wordt gehanteerd (ensemble). 

 

3.2 Herbestemmingsprocessen in context 

 

Omdat elk herbestemmingproces uniek is en daardoor op allerlei vlakken met andere 

herbestemmingsprocessen verschilt, is het ondoenlijk om één model op te stellen dat op alle 

processen van herbestemming toepasbaar is. Desondanks zijn er in het verleden wel meerdere 

pogingen gedaan om zogenaamde fasenmodellen te ontwikkelen waarin de verschillende fasen van 

een herbestemmingsproject worden beschreven (Van Geijn, 2007; p. 7).  

Het woord fasenmodel geeft in deze context aan dat er een aantal stadia doorlopen dient te worden 

om tot een goede herbestemming te kunnen komen. Van Geijn (2007; p. 7) noemt 5 verschillende 

modellen: 1) het fasenmodel van Oskam en Krabbe, 2) het fasenmodel van TU/d, 3) het fasenmodel 

van Doornenbal, 4) het fasenmodel van OHG-model van de TU/e en tot slot 5) het KUN-Stappenplan 

voor herbestemming. Voor elk model gelden verschillende fasen c.q. stappen, deze zullen hieronder 

puntsgewijs behandeld worden. Onderstaande beschrijving is gebaseerd op de scriptie van Van Geijn 

(2007). 

 

1. Fasenmodel van Oskam en Krabbe 

Analysefase 

Modelfase 

Herbestemmingsplanfase 

Uitwerkings- en planfase 

In de analysefase worden een wensen-, waarden- en gebruiksmogelijkhedenanalyse gemaakt. Na 

deze analyse worden in de modelfase diverse modellen opgesteld om mogelijke plannen te 

simuleren, waarna in de herbestemmingsplanfase het gekozen plan gecheckt wordt op alle 

beperkingen en mogelijkheden. Tot slot wordt in de vierde fase het gekozen plan uitgewerkt en 

uitgevoerd. 

 

2. Fasenmodel Technische Universiteit Delft 

initiatiefase 

 ontwerpfase 

   contractfase 

    uitvoeringsfase 

     gebruiks- en beheerfase 

In de initiatiefase (onderverdeelbaar in haalbaarheids- en onderzoeksfase) worden de 

randvoorwaarden ontworpen voor de ontwerpfase, waarin de nieuwe functie wordt vastgesteld. 

Voorts worden in de contractfase de benodigde actoren verzameld, waarna de uitvoeringsfase plaats 

kan vinden. De vijfde fase kent een meer lange of continue status, omdat deze moet voorzien in een 

lange levensduur van het project. 
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3. Fasenmodel van Doornenbal 

Haalbaarheidsonderzoek 

 Inventarisatie 

  Toetsing aan het bouwtoezicht 

   Definitief ontwerp en PvE 

    Bouwvoorbereiding en –uitvoering 

In de eerste fase wordt gekeken of de herbestemming kansrijk is, waarna in de inventarisatiefase 

gekeken wordt naar de verschillende onderdelen van het gebouw (wat bijvoorbeeld behouden dient 

te blijven). In de toetsingsfase wordt het plan getoetst aan het bouwtoezicht, waarna het ontwerp 

definitief gemaakt kan worden in de vierde fase en uiteindelijk uitgevoerd kan worden in de vijfde 

fase. 

 

4. OHG-model Technische Universiteit Eindhoven 

Onderzoek naar functiemobiliteit 

Onderzoek naar procesbeschrijving 

Onderzoek naar voorraadbeheer 

Dit model kent in tegenstelling tot de voorgaande drie modellen geen uitvoerende fases, maar is 

volledig gericht op onderzoek. Achtereenvolgens wordt gekeken naar allereerst de mogelijke 

functies, vervolgens wordt de geschiedenis van het gebouw uiteengezet waardoor de reden van 

leegstand en andere zaken uit het verleden aan het licht komen en tot slot wordt in de derde fase de 

eerste twee fases samengebracht en toegepast op de markt, waarmee het aanbod aan de aanwezige 

vraag gekoppeld kan worden. 

 

5. Het Katholieke Universiteit Nijmegen-stappenplan 

Inventarisatie van Leegstand 

 Initiatief tot herbestemming 

  Strategie-ontwikkeling voor herbestemming 

   Onderzoek naar het monument en zijn omgeving 

    Planontwikkeling en haalbaarheidsonderzoek van de herbestemming 

     Financiering van het herbestemmingsplan 

      Bouwplan voor de herbestemming 

       Goedkeuring van het bouwplan 

        Uitvoering van het bouwplan 

         Beheer en exploitatie van het monument 

 

Het KUN-stappenplan is in samenwerking met de Pandenbank Noord-Brabant door de Katholieke 

Universiteit Nijmegen (sinds september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen) opgesteld uit onvrede 

over de matige flexibele toepassingsmogelijkheden van de voorgaande 4 modellen op de 

verschillende vormen van herbestemming. Bovendien moet het model van de KUN hanteerbaar zijn 

voor alle groepen die te maken hebben met herbestemming, terwijl dit bij de andere modellen in 

mindere mate of helemaal niet zo is. Het stappenplan van de KUN is veel omvangrijker, maar omdat 

elke fase meerdere deelfasen kent is het veel gebruiksvriendelijker. Dat betekent dat sommige fasen 

in het model bij de ene vorm van herbestemming wel toegepast kunnen worden en bij een andere 

vorm weer niet. Voor een uitgebreide toelichting wordt op deze plek verwezen naar de scriptie van 

Van Geijn uit 2007 (zie literatuurlijst). 



 
30 

 

 

Wat zegt bovenstaande opsomming feitelijk over herbestemming? Allereerst kan met betrekking tot 

de vijf modellen gesteld worden dat vooral de eerste vier modellen vrij abstract zijn, terwijl het 

model van de KUN een meer praktische inslag kent. Elk model kent een onderzoeksfase op basis 

waarvan geschikte bestemmingen gevonden kunnen worden, waarbij in de meeste modellen de 

uitvoeringsfase is opgenomen. Een dergelijke analyse is noodzakelijk om herbestemmingen die 

uiteindelijk plaats vinden een zekere levensduur te kunnen geven, waarbij niet alleen rekening 

gehouden wordt met het object (pand) maar ook meer met de context (omgeving van het pand).  

Voor elk model geldt dat het vooral analytisch van aard is, waar het laatste model echter een 

uitzondering op vormt door zeer praktisch van aard zijn en daardoor min of meer als handleiding 

gebruikt kan worden bij herbestemming in uitvoering. Voor elk model geldt echter onverminderd 

sterk dat het vooral een richtlijn beoogt te zijn bij herbestemming; exacte en bovenal breed 

toepasbare stappenplannen die op de uitvoering van herbestemming zijn gefocust zijn onmogelijk op 

te stellen, omdat elke vorm van herbestemming dermate uniek is dat rigide planningsprocessen 

eerder belemmerend dan bevrijdend werken. Dergelijke modellen zijn daarom meer geschikt als een 

soort pragmatische checklist. Het biedt de betrokken partijen een set aandachtspunten, waarmee 

bepaalde punten die anders wellicht over het hoofd gezien zouden worden nu niet vergeten hoeven 

te worden. 

 

3.3 cultureel erfgoed 

 

De meest letterlijke vertaling van erfgoed is ‘bezit dat bij erfenis overgaat’ (Van Dale, 2005). Onder 

cultureel erfgoed kunnen alle materiële en immateriële zaken uit het verleden worden verstaan, 

waarvan het door (delen van) huidige generaties van belang wordt geacht dat deze in enige vorm 

behouden blijven voor het nageslacht, omdat het voorbeelden zijn die een bepaalde cultuur typeren. 

Met materiële zaken worden die dingen bedoeld die tastbaar zijn, waar het bij immaterieel cultureel 

erfgoed juist gaat over niet-fysieke zaken zoals handelingen, denkwijzen, tradities, etcetera. Beide 

zaken zijn wezenlijk verschillend van elkaar, maar toch is er enige verwevenheid met elkaar; tradities 

en handeling vinden in sommige gevallen plaats in combinatie met tastbare zaken en tastbaar 

erfgoed kan op haar beurt vaak weer een fysieke uitwerking van het immateriële erfgoed zijn; de 

kerkelijke gebouwen zijn hier het lichtende voorbeeld van. Met betrekking tot deze scriptie is vooral 

het materiële erfgoed van belang. 

 

Het religieuze erfgoed kan om tal van redenen kan bijdragen aan de vorming van identiteit, wat tot 

uiting komt in de huidige belangstelling voor dit onderwerp. Het beeldbepalende karakter van deze 

gebouwen draagt vaak in belangrijke mate bij aan de beeldvorming van een bepaalde omgeving, 

maar vertelt ook iets over de geschiedenis van die omgeving. De weerstand die (dreigende) sloop van 

kerkelijke gebouwen in de omgeving oproept is de belichaming van het belang van deze identiteit. De 

trend van erfgoed lijkt daarmee oud, maar is volgens Van der Laarse (2005, p. 5) juist hartstikke 

nieuw. Complete landschappen en binnensteden musealiseren volgens hem tot ‘reservaten van 

oorspronkelijkheid, met museumhuizen, museumboerderijen, replicamonumenten en fotografisch 

herstelde stadsgezichten in een steeds meer gestileerde omgeving’. Erfgoed draait daarbij volgens 

Van der Laarse altijd om de suggestie van authenticiteit. Erfgoed wordt in dit opzicht meer als een 

constructie neergezet, dan dat het een werkelijk overblijfsel uit het verleden is. In hoeverre dit een 

reële afspiegeling van de werkelijkheid is, valt te betwisten. Wel is duidelijk dat men tegenwoordig 
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veel belang hecht aan het behoud van kenmerkende of karakteristieke gebouwen, voorwerpen, 

enzovoorts uit het verleden. Duidelijk is dat cultureel erfgoed een vorm van erfgoed is, die enige 

relatie met een bepaalde cultuur heeft en in die vorm iets over die cultuur vertelt. Voor een verdere 

ontleding van het begrip erfgoed en achtergronden met betrekking tot dit onderwerp, wordt op deze 

plek verwezen naar de daarvoor beschikbare literatuur. 

 

Het behoud van fysieke voorwerpen heeft zijn weerslag in de ruimtelijke ontwikkeling, waardoor de 

relevantie voor de ruimtelijke ordening hiermee duidelijk is. Qua inbedding in beleidsplannen in de 

ruimtelijke ordening is cultureel erfgoed matig vertegenwoordigd.  

Allereerst is er de Belvedère-strategie uit 1999. Deze nota heeft cultuurhistorie als uitgangspunt voor 

de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, waarbij ‘behoud door ontwikkeling’ centraal staat. 

Daarmee beoogt het een bijdrage te leveren aan de versterking van de culturele identiteit van de 

leefomgeving, door het accent te plaatsen bij “het ontwikkelingsgericht inzetten van bestaande 

cultuurhistorische kwaliteiten. (…)Daar ligt een gezamenlijke opgave voor gemeenten, provincies, 

Rijk, markt en particuliere organisaties. Er is vanuit deze context behoefte aan een samenhangend en 

consistent rijksbeleid met als doel cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te laten zijn 

voor de inrichting van de ruimte” (Nota Belvedère, 1999; p. 77-81). De nadruk ligt binnen de Nota 

Belvedère vooral op een hoog schaalniveau, waarbij vooral het cultuurhistorische perspectief van 

hele gebieden of streken centraal wordt gesteld. De Nota Ruimte uit 2006 kent daarnaast een aantal 

Nationale Landschappen die zijn toegewezen op basis van deze zogenaamde Belvedèregebieden. 

Omdat de Nota Belvedère anno 2009 tien jaar oud is geworden, wordt momenteel gewerkt aan een 

nieuwe visie voor het cultureel erfgoed door de Ministeries van VROM, OCW, V&W en LNV. Eén van 

de speerpunten voor de komende jaren is ‘het bevorderen van herbestemming en herontwikkeling 

van waardevolle gebouwen en gebieden die hun functie verliezen. Dit speerpunt sluit aan op de 

doelstellingen van het Belvedèrebeleid’ (Ministerie LNV, 2009). Alle vormen van erfgoed, 

onafhankelijk van schaal, worden hierdoor gebruikt als uitgangspositie voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. De praktijk leer dat, in ieder geval in Brabant, de nota Belvedère vooral op een het 

schaalniveau van gebieden een doorwerking kent binnen de ruimtelijke ordening (interview van 

Hout, 2009). Cultuurhistorie krijgt echter wel een centrale rol bij de ruimtelijke indeling, waardoor 

behoud van de cultuurhistorische schatten daarmee impliciet is gewaarborgd.  

 

3.3.1 Een voorbeeld: Molens als cultureel erfgoed 

Waar religieus erfgoed iets zegt over de Nederlandse cultuur, zijn er ook tal van andere gebouwen of 

voorwerpen denkbaar die van enige betekenis kunnen zijn voor de Nederlandse cultuur of 

geschiedenis. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuur wordt gevormd door het 

beeldbepalende kenmerken van molens en in het bijzonder de zogenaamde windmolens. Molens 

behoren tot het typische ‘Hollandse’ landschap, waarbij molens ondermeer dienst deden in de 

droogmakerij van de polders. Vaak in rij geschakeld werd door middel van deze molens vroeger het 

overtollige water uit de polders opgepompt. Molens hebben echter niet alleen dienst gedaan als 

droogmakerij. Windmolens hebben ook een belangrijk rol vervuld als producent van meel, als 

houtzagerij, etcetera. Molens vinden hun oorsprong in de tijd vóór de industriële revolutie, waar via 

hoofdzakelijk wind of water energie kon worden opgewekt. Naast windmolens zijn er ook veel 

watermolens in Nederland, waarbij een sterke waterstroom als aandrijfkracht fungeerde. Tevens zijn 

er ook zogenaamde rosmolens, waarbij een dier als aandrijfkracht dienst doet. In Nederland spelen 

rosmolens als erfgoed nauwelijks een rol, aangezien er nog maar weinig in Nederland aanwezig zijn. 
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Watermolens daarentegen zijn meer wijd verspreid in Nederland en Noord-Brabant, maar in 

vergelijking tot nog werkende windmolens is het aantal relatief gezien vrij laag (Molendatabase, 

2009). 

  

Figuur 4: Droogmakerij Kinderdijke 

Wat in de eerste plaats molens zoals in 

Kinderdijk zo speciaal maakt, is dat ze in 

zekere zin de strijd van het laag gelegen 

Nederland tegen het water symboliseren. Ze 

maken daarmee wezenlijk onderdeel uit van 

de Nederlandse cultuur, omdat het iets 

vertelt over de geschiedenis van Nederland. 

Met name door de typische vormen worden 

molens beschouwd als typische en 

kenmerkende Nederlandse gebouwen. Voor 

molens die niet in de droogmakerij dienst 

deden geldt deze beeldbepalendheid  

Bron: bergotia.org, 2009            onverminderd sterk. In Noord-Brabant, maar 

                 ook daar buiten werd elk gehucht, dorp of 

stad gekenmerkt  door de aanwezigheid van één of meerdere molens. Tegenwoordig zijn veel molens 

verdwenen, maar wordt het behoud van de nog aanwezige exemplaren sterk nagestreefd, omdat het 

naast het beeldbepalende element een stuk geschiedenis herbergt. De mogelijkheid om ‘het verhaal 

te vertellen’ en de beeldbepalendheid blijken dus belangrijke criteria. Andere criteria die van belang 

zijn bij herbestemming komen aan bod in de scriptie van Jennifer Meijers (2009).  

 

3.3.2 Behoud van molens en herbestemming 

Het behoud van molens wordt tegenwoordig georganiseerd en breed aangepakt. Vaak kennen 

molens een monumentale status en in dat geval is de eigenaar verplicht om aan bepaalde 

voorwaarden van onderhoud te voldoen, maar kan vaak ook aanspraak gemaakt worden op 

subsidies,advies en ondersteuning van de overheid en goede doelen. Qua monumentenstatus zijn er 

verschillende gradaties; zo is het mogelijk een gemeentelijke, provinciale of rijks monumentenstatus 

aan een pand of complex toe te kennen. Over het algemeen geldt dat naarmate een pand zich hoger 

in deze rangorde bevindt, dat het behoud hiervan een hogere prioriteit kent dan wanneer een pand 

zich lager in de rangorde vindt en er daardoor vaak ook meer (financiële) middelen mogelijk zijn, 

maar ook dat beschermde status van een gebouw moeilijker te negeren valt. Bovendien verschilt het 

sterk per gemeente of provincie of zij gebruik maken van het toekennen van een monumentale 

status, vaak wordt meer waarde gehecht aan een rijksmonumentale status dan aan een 

gemeentelijke monumentenstatus. Sloop of grondige aanpassing is met betrekking tot het 

laatstgenoemde doorgaans verboden en nieuwe functies kunnen vaak alleen onder behoud van 

zogenaamde reversibiliteit plaats vinden. 

Zoals gezegd zijn er naast publieke partijen ook tal van private initiatieven actief die streven naar het 

behoud van molens in het Nederlandse landschap. Een belangrijke vereniging is bijvoorbeeld De 

Hollandsche Molen, een vereniging die zich sinds 1923 inzet voor het voortbestaan en het malende 

en draaiende houden van de wind- en watermolens in Nederland. Het is vooral een initiatief dat met 

het CBF-keurmerk voor goede doelen door middel van donaties eigenaren van molens probeert te 
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ondersteunen met adviezen, te bemiddelen bij subsidies, vrijwillige molenaars opleidt en molens in 

het algemeen onder de aandacht probeert te brengen onder de (Nederlandse) samenleving 

(Hollandsche Molen, 2009). 

 

Een belangrijk gegeven bij de instandhouding van molens, is dat het accent ligt op restauratie en 

onderhoud ten behoeve van het behoud van de oorspronkelijke functie van de molens. Dat wil niet 

zeggen dat Nederland of Noord-Brabant geen overblijfselen van molens kent, maar wel dat de 

prioriteit ligt bij het behoud van molens die nog in werking zijn (Molendatabase, 2009). Ondanks dat 

de economische functie van molens al sinds halverwege de 20e eeuw achterhaald is, gaat het bij 

molens als cultureel erfgoed om het behoud of herstel van de oorspronkelijke fabricerende functie. 

Bij het behoud van molens gaat in belangrijke mate om de belevingswaarde van dit object, waarbij 

deze beleving alleen behouden kan blijven als ‘het werktuig in zijn omgeving mag werken’ . Wind- en 

watermolens kunnen, onder voorbehoud van de nodige creativiteit voor de gemeenschap een 

economische en andere, duurzame meerwaarde hebben. Die meerwaarde moet in dit opzicht niet 

gezocht worden in herbestemming of het ruim baan geven ‘platte commercie’, omdat daarmee de 

historische en oorspronkelijke functie van de molen genegeerd wordt en zelfs verloren kan raken 

(Manteleers, 2002; p. 1). Het volledig herbestemmen van een molen tot een andere functie heeft 

duidelijk vrij weinig zin, omdat het typische karakter en de oorspronkelijke functie van een water- of 

windmolen daarmee direct verloren gaat. Een combinatie van beide typen functie is daarbij ook 

bouwtechnisch onmogelijk, los van de meer principiële of cultuurhistorische bezwaren. De molen zelf 

biedt doorgaans geen ruimte aan andere functies, tenzij de molenmechanismen in de molen 

verwijderd worden; hetgeen vanzelfsprekend alles behalve voor de hand ligt. Ruimtes die bij de 

molen liggen, zoals de molenaarswoning, kunnen wel mogelijkheden bieden voor herbestemming 

naar andere functies, net als lege nabij gelegen grond. 

 

Een kort voorbeeld: Wat doet Brabant met molens? 

 Wat Brabant betreft kan subsidiëring op basis van de het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding 

Monumenten (ofwel BRIM) op drie wijzen geschieden: 

1. Rijksmonumenten: 20% van de door het Rijks vastgesteld subsidiabele kosten in het kader van de 

BRIM-regeling, met een maximum van €10,000,- per aanvraag 

2. voor overige molens (ofwel zonder rijksmonumentale status): 50% van de vast te stellen 

subsidiabele kosten met een maximum van €25.000,- per aanvraag 

3. werkzaamheden die in het instandhoudingsplan over meerdere jaren zijn verspreid, kunnen 

gecombineerd in één jaar worden uitgevoerd indien daarmee een aantoonbare besparing van kosten 

bereikt wordt (Beleidsregel cultureel erfgoed Provincie Noord Brabant; hoofdstuk 4, artikel 5: 

instandhouding molens. GS, 2008). Over de subsidiëringsmogelijkheden die de overheid biedt, wordt 

in paragraaf 5.4 nader ingegaan. Daarbij wordt eveneens de koppeling naar kloosters in Brabant 

gemaakt. 

 

3.4 Industrieel erfgoed 

 

Waar de voorgaande paragraaf zich vooral toelegde op het culturele erfgoed, zijn er ook andere 

vormen van erfgoed denkbaar. De kloosters hebben een meer religieuze inslag qua erfgoed en zo 

geldt voor voormalige fabriekspanden dat zij meer iets vertellen over het industriële verleden van 

een bepaald gebied. Dat wil niet zeggen dat ze geen onderdeel maken van het cultureel erfgoed, het 
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industriële verleden is vanzelfsprekend een onlosmakelijk deel van de cultuur van een gebied, streek 

of land. Wel kent industrieel erfgoed een iets andere insteek dan bijvoorbeeld de molens in 

Nederland. Gezamenlijk vertellen alle categorieën van erfgoed iets over de geschiedenis van 

bijvoorbeeld Nederland of Noord-Brabant en daarmee ook over de cultuur die die gebieden typeert. 

 

Voor industrieel erfgoed en het thema van herbestemming dat binnen deze categorie geldt, zijn 

logischerwijs andere redenen aanwijsbaar waardoor leegstand veroorzaakt wordt. In navolging van 

molens geldt echter ook een belangrijke overeenkomst: voor beiden categorieën geldt dat de 

economische functie van het gebouw of complex achterhaald is of de oorspronkelijke gebruiker het 

pand verlaten heeft en het pand dermate specifiek is dat een nieuwe gebruiker niet altijd direct 

gevonden kan worden. 

 

Figuur 5: Voorbeeld van vervallen industrieel pand; 

Constructiewerkplaats Firma Jansen te Bergen op Zoom 

Voor industrieel erfgoed kan gesteld 

worden dat de ontwikkelingen in Nederland 

op industrieel gebied zich de afgelopen 150 

jaar steeds zo snel heeft ontwikkeld, dat 

door nieuwe productieprocessen 

nieuwsoortige gebouwen en bouwwerken 

noodzakelijk werden (Oosterhoff, 1999; p. 

3).  

Een belangrijk verschil ten opzichte van 

andere vormen van erfgoed kan onder 

andere gezocht worden in het gegeven dat 

Bron: Victor M. Lansink / www.railtrash.net, 2009   de belangstelling voor voormalige  

             industriële panden vrij onderontwikkeld is  

 ten opzichte van overige vormen van  (cultureel) erfgoed, zoals molens of kerken. Niet zelden wordt 

binnen politieke, ambtelijke of maatschappelijke kringen meer belang gehecht aan deze andere 

vormen van erfgoed. De interesse voor industrieel erfgoed is zo relatief onderontwikkeld  door het 

feit dat deze gebouwen veelal jonger van aard zijn, waardoor op dit moment niet in brede zin de 

evenredige waarde toegedicht krijgt zoals de andere vormen van erfgoed, terwijl het aannemelijk is 

dat deze belangstelling in de toekomst alleen maar toeneemt naar soortgelijke proporties als voor 

molens of kloosters. Deze aandacht is vooral toegenomen sinds 1996, toen Het jaar van het 

Industrieel Erfgoed werd gehouden. Vooral door de omvang en de enorme ruimte die daarmee gaat 

gepaard, kan industrieel erfgoed in deze tijd –waarin  de ruimtedruk alleen maar toeneemt– een 

interessante rol spelen. Het industrieel erfgoed ontplooit zich steeds meer als kansrijk 

ontwikkelingsdomein (Harmsen et. al, 2008; p. 112). 

 

Om te voorkomen dat kenmerkende industriële gebouwen gesloopt worden, is er net als voor 

andere vormen van erfgoed in de eerste plaats een zekere vorm van idealisme nodig, of zoals 

Asselbergs (1999, p. 16) het formuleert: ‘Als er geen gek is die zich voor het project wil inzetten, dan 

mislukt het’. Inzicht en inzet is volgens Asselbergs daarmee de sleutel tot succes bij behoud van 

industrieel erfgoed door middel van hergebruik of herbestemming: ‘je moet er iets in zien’. Dit 

idealisme kan ook omgevormd worden naar een zekere vorm van praktisch idealisme, waarbij het 
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enerzijds bijdraagt aan het verwezenlijken van een ideaal (behoud van pand), maar anderzijds het 

herbestemde pand enig cachet geeft aan de gebruiker. Het geeft de gebruiker daarmee onder andere 

meer aanzien en naamsbekendheid (Seyffert, 1999; p. 10). Een gemakkelijk en toegankelijk systeem 

van behoudsnormen kan daarbij van sterke toegevoegde waarde zijn (Asselbergs, 1999; p. 15). Het 

stellen van deze criteria kan zodoende een wezenlijke bijdrage leveren aan het behoud van panden 

van cultuurhistorische waarde, iets wat tot op heden niet plaats vindt. 

Gegeven het feit dat herbestemming van erfgoed vaak een kostbare aangelegenheid is, kan 

daarnaast ook financiële ondersteuning vanuit de overheid in de vorm van subsidiëring een goede 

stimulering zijn. Dat industrieel erfgoed al meer in de belangstelling komt te staan, vindt zijn 

belichaming in de subsidieregeling voor erfgoed van de Provincie Noord-Brabant. Voor het eerst legt 

de Provincie op aandringen vanuit de politiek vooral prioriteit op aanvragen van subsidies op het 

gebied van industrieel erfgoed, voor een belangrijk deel omdat hier in het verleden weinig aandacht 

voor is geweest (Van Leeuwen; interview, 2009).  

 

Een kort voorbeeld: wat doet Brabant? 

Waar men zich bij de Provincie in relatie tot het behoud van cultureel erfgoed lange tijd bezig hield 

met de traditionele vorm van erfgoed zoals kastelen, kerken, woonhuizen en molens, staat het 

industrieel erfgoed anno 2009 bovenaan de prioriteitslijst. Tot 1 oktober van dit jaar kunnen 

aanvragen ingediend worden voor het behoud van industrieel erfgoed, waar totaal 11 miljoen euro 

beschikbaar voor is. De subsidiëring die dan plaats vindt, staat alleen garant voor de 

restauratiegerelateerde kosten voor het casco; dure opwaardering wordt dus niet vergoed. Ook is 

budget beschikbaar voor onderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden en dus niet de eigenlijke 

uitvoering van die herbestemming. Belangrijke voorwaarde is dat de plannen uitvoeringsgereed zijn, 

wat wil zeggen dat vergunningen en dergelijke al aangevraagd dienen te zijn. Bovendien kan bij veel 

aanvragen de Provincie een schifting maken op basis van onder andere geografische spreiding. 

Indien er niet genoeg aanvragen ingediend worden om de 11 miljoen in totaal aan industrieel 

erfgoed te verdelen, is er tot 1 december de tijd voor andere vormen van cultureel erfgoed de kans 

om gebruik te maken voor deze instandhoudingsregeling (interview Van Leeuwen, 2009). 

 

3.5 Tot slot 

 

Uit de voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dat erfgoed een duidelijk positie heeft 

verworven binnen de Nederlandse maatschappij en binnen het werkgebied van de ruimtelijke 

ordening. Uit ondermeer het oogpunt van ‘inbreiding vóór uitbreiding’, kan erfgoed een rol spelen 

binnen de ruimtelijke indeling door middel van herbestemming. 

Uit de eerste paragraaf is duidelijk geworden dat er allereerst diverse typen leegstand zijn. Leegstand 

is niet altijd problematisch, enige leegstand is nodig om ondermeer verhuizingen mogelijk te maken. 

Hierbij is structurele leegstand de meest problematische van alles, omdat langdurige leegstand 

allerlei ongewenste effecten op de omgeving uitoefent. Voor de leegstand geldt dat er ook een 

waaier aan ontwikkelingen definieerbaar zijn die de leegstand veroorzaken en dat het soort 

ontwikkeling ook varieert per type leegstand en er ook variaties zijn naar gelang de oorspronkelijke 

c.q. aanvankelijke functie. De meest voor de hand liggende anticipatie op leegstand is 

herbestemming, maar het blijkt dat deze optie niet altijd hét credo hoeft te zijn. Sloop is ook vaak 

een mogelijkheid, evenals het bewust handhaven van leegstand in de hoop dat het probleem van 

leegstand zich ‘wel zal oplossen’. Bovendien blijkt dat sloop wel aantrekkelijk kan zijn, maar vaak niet 
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wordt doorgezet als gevolg van weerstand op meerdere vlakken. Herbestemmen zelf biedt een 

aantal voordelen als versterking van de identiteit, vergroting van de veiligheid en kent een 

meerwaarde voor zowel de directe omgeving als de nieuwe gebruiker. Basaal gesteld komt dit neer 

op economische, cultuurhistorische en ecologische voordelen. De nadelige kanten van 

herbestemming manifesteren zich hoofdzakelijk op het gebied van tijd en kosten, de 

locatiegebondenheid en het noodzakelijke aspect van een gedreven initiatiefnemer (de zogenaamde 

gek). Beleidsmatig is herbestemming de laatste jaren steeds meer onder de aandacht gekomen, 

vanwege de voordelen die het biedt en de steeds meer schaarse ruimte. Daarbij is het van wezenlijk 

belang dat de herbestemming past binnen de bestaande omgeving. 

In paragraaf 3.2 is ingegaan op de modellen die voor handen zijn met betrekking tot herbestemming. 

De één is meer praktisch, terwijl andere modellen juist meer analytisch van aard zijn. Het blijkt dat de 

modellen veel verschillen kennen, maar gemeen hebben dat er niet één echte richtlijn is vast te 

stellen: ze dienen meer als een checklist bij herbestemming, dan dat het rigide stappenplannen zijn. 

Elk model kent een aantal unieke, doch essentiële aandachtspunten die een verrijking kunnen zijn 

voor elke vorm van herbestemming. 

De derde paragraaf heeft getracht een relatie te leggen tussen herbestemming en (cultureel) 

erfgoed. De herbestemming van kloosters in Brabant gaat vooral op het materieel en in het bijzonder 

onroerende erfgoed. Duidelijk is dat erfgoed een zeer grote en niet te onderschatten rol speelt op 

het vlak van identiteit, cultuur, etcetera. Het behoud van deze tastbare objecten in de ruimte heeft 

vanzelfsprekend een grote weerslag op de ruimtelijke ordening. Dit is het meest concreet tot uiting 

gekomen in de Belvedèrestrategie uit 1999, waarin cultuurhistorie een leidende rol wordt toegedicht 

bij de ruimtelijke indeling van Nederland. De belvedèrestrategie gaat vooral over cultuurhistorie op 

het schaalniveau van gebieden en streken en in mindere mate over objecten, maar het toont wel het 

belang van cultuurhistorie voor de ruimtelijke ordening aan. De uitstap die daarbij is gemaakt naar 

molens als onderdeel van cultuurhistorie, maakt duidelijk dat voor molens in ieder geval geldt dat zij 

binnen de samenleving breed gezien wordt als wezenlijk onderdeel van de Nederlandse identiteit; 

voor Brabant geldt bijvoorbeeld dat elke stad, dorp of gehucht een molens kent of heeft gekend. 

Molens zijn vooral waardevol qua behoud, wanneer ingezet wordt op voortzetting van de 

oorspronkelijke, malende functie. Dit wil echter niet zeggen dat niet-werkende molens niet 

voorkomen, maar wel dat de prioriteit ten opzichte van het behoud ligt bij de nog werkende molens. 

In de laatste paragraaf is tot slot ingegaan op het industrieel erfgoed. Het is een bijzondere vorm van 

cultureel erfgoed, dat pas vrij recent op de agenda is komen te staan van ondermeer overheid en 

private partijen. Het belangrijkste is dat voor industrieel erfgoed geldt dat er vaak veel nieuwe 

functies mogelijk zijn vanwege de grootschaligheid en de vaak stedelijke ligging en daarmee verschilt 

het van bijvoorbeeld molens. Een belangrijke overeenkomst met andere vormen van erfgoed, is dat 

het belangrijk is dat er een gedreven persoon of partij de allereerste voorwaarde is bij 

herbestemming; bij afwezigheid daarvan is een project feitelijk op voorhand al gedoemd tot falen. 

Wat betreft de Provincie Noord-Brabant blijkt dat de belangstelling voor industrieel erfgoed zich uit 

in de subsidieregeling voor cultureel erfgoed, waarbij andere vormen dan industrieel erfgoed in 

eerste instantie achter het net vissen. 

 

Ook voor kloosters is leegstand de basis tot de huidige belangstelling voor herbestemming, die op 

basis van de lijst van Harmsen et al. (zie 3.1.1) vooral structureel, voorzien en maatschappelijk van 

aard is. Daarnaast kunnen de factoren overmacht en planologische leegstand hierbij een rol spelen. 

Wat ten grondslag ligt aan deze leegstand, komt vooral door ontwikkelingen op het sociaal-culturele 
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en financiële vlak. Omdat er momenteel geen beleidsmatige aanpak plaats vindt voor de 

herbestemming van kloosters, kunnen de modellen uit paragraaf 3.2 een houvast bieden bij het 

proces tot herbestemming. Daarnaast maken ook kloosters onlosmakelijk deel uit van het cultureel 

erfgoed in Brabant. Belangrijke leerpunten uit dit hoofdstuk voor de herbestemming van kloosters 

zijn daarmee: 

- Een centrale registrering van leegstand kan ook voor kloosters van toegevoegde waarde zijn, 

omdat onderkenning van en bekendheid met het probleem bijdraagt aan de oplossing er 

van. 

- Er is een zogenaamde gek nodig die de meerwaarde van het kloostercomplex als 

vestigingslocatie erkent. 

- Ook bij leegstand van kloosters geldt dat de economische funtie achterhaald is, maar 

kloosters onderscheiden zich van andere herbestemmingen door metname de 

gevoeligheden 

- Kloosters kunnen door herbestemming ook een opwaardering van de directe omgeving 

teweeg brengen; daarom moet een breder perspectief gehanteerd worden dan alleen het te 

herbestemmen object. 

- Een actieve(re) overheid is gewenst, zeker wanneer deze overheid het belang van behoud 

van kloosters groot acht. Een actieve overheid kan in samenwerking met andere partijen 

daadkrachtiger inspelen op het behoud van kloosters. 
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4. Bestuursvraagstukken: een actieve overheid 
 

Het proces geeft aan op welke manier er gewerkt wordt bij een ruimtelijk vraagstuk, met andere 

woorden: hoe vindt de herbestemming van Brabantse kloosters plaats? Het is daarmee een 

belangrijke stap in de actorenanalyse, waarin gekeken wordt naar ‘de actoren, middelen en 

bijhorende termijnen en organisatie’ (Spit en Zoete, 2002; p. 15).  

 

4.1 Een actieve overheid 

 

De actieve houding van de Provincie Noord-Brabant met betrekking tot de herbestemming van 

Brabantse kloosters toont aan dat zij de tijd van het ad hoc reageren hierop wil verlaten. Om deze 

verschuiving mogelijk te maken, is een nieuwe positionering van de Provincie ten opzichte van 

andere partijen van wezenlijk belang. Een strategische positie kan mogelijk gemaakt worden door het 

schetsen van de betrokken actoren binnen dit vraagstuk, de zogenaamde actorenanalyse.  

Het gegeven dat de Provincie een dergelijke positie in wil nemen, is gerelateerd aan meerdere trends 

in de ruimtelijke ordening. Allereerst is er de actieve relatie met andere partijen, waardoor er 

gesproken kan worden van een verschuiving van government naar governance. Deze verschuiving 

houdt in dat de overheid haar wettelijke positie als ordenaar heeft verlaten en in samenwerking met 

(private) partijen tot gedegen ruimtelijk beleid wil komen (Spit en Zoete, 2002; p. 114-115). Voordeel 

hiervan is dat (ruimtelijke) overheidsplannen doorgaans breder gedragen worden. De houding van de 

overheid verandert hierbij van een toetsende naar een ondernemende attitude, waardoor er een 

verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingplanologie tot stand komt (Harmsen & van 

der Waal, 2008; p. 5). Na deze twee vormen is er nog een duidelijke verschijningsvorm die zich in de 

voorbijgaande decennia gemanifesteerd heeft, de zogenaamde coördinatieplanologie. Een 

verschuiving richting de ontwikkelingsplanologie betekent echter niét dat de andere twee vormen in 

het geheel niet meer plaats vinden.  Volgens Spit (2008) drie perioden onderscheiden worden waarin 

elk type domineerde: 

1. 1945-1965; Toelatingsplanologie:   toetsing op wettelijke kaders; toestaan ja/nee 

2. 1965-1995; Coördinatieplanologie:  ‘het plannen maken’; inspraak etc. 

3. 1995-heden; Ontwikkelingsplanologie: actief begeven op de bouwmarkt 

 

Er zijn twee duidelijke breekpunten in deze planologieperiode sinds de tweede wereldoorlog. 

Allereerst 1965, het jaar waarin de WRO tot stand kwam. Daarnaast het jaar 1995, door de afsluiting 

van de Vinex-convenanten. Op deze plaats wordt nogmaals benadrukt dat in de historie altijd één 

type planologie domineerde, maar dat dit niet wil zeggen dat de andere afwezig waren; in tegendeel 

juist (Spit, 2008). Er vindt een voortdurende wisselwerking plaats tussen de drie vorm, maar vooral 

tussen de twee uitersten: de toelatingsplanologie en de ontwikkelingsplanologie. Volgens het 

ministerie van VROM (2009) zijn toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie ‘twee kanten van 

dezelfde medaille’. Daarmee wordt aangegeven dat beide vormen ook nodig zijn om tot ruimtelijke 

ontwikkeling te komen. Doordat er een accentverschuiving heeft plaats gevonden richting 

ontwikkelingsplanologie, is de overheid niet meer de dominante partij –zoals bij toelatingsplanologie 

– maar tracht de overheid door middel van samen te werken met andere partijen de  doelen te 

behalen. Het eindbeeld staat daarbij niet vast, maar is het resultaat van het proces. ‘Door de nadruk 

op samenwerking ontstaat de uitdaging om doelen te combineren zonder in kleurloze compromissen 

te vervallen’ (Gerrichhauzen en partners, jaartal onbekend). Het moge duidelijk zijn dat 
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ontwikkelingsplanologie daarmee significant verschilt van blauwdrukplanning, maar sterk de nadruk 

legt op ruimtelijke ordening in governance-vorm. 

 

4.2 Van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie 

 

4.2.1 De overgang naar de nieuwe werkelijkheid 

Bij toelatingsplanologie wordt een ruimtelijk plan voor een gebied opgesteld voor ‘de meest 

gewenste ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied’ of een ruimtelijk plan waarin 

bestemmingen ‘die met het oog op een goede ruimtelijke ordening aan de in het plan begrepen 

gronden worden toegekend’ (IKCRO, 2009). Kenmerkend hiervoor is dat de overheid het initiatief aan 

anderen over laat, maar zelf actief de kaders bepaalt. Simpel gezegd komt dit neer op het –al dan 

niet– toelaten van een aangevraagde bestemming door een derde partij aan de hand van het 

opgesteld ruimtelijke plan: de feitelijke toetsing. Een actieve sturing van ruimtelijke ontwikkeling 

wordt daarmee erg moeilijk, omdat feitelijk alleen bepaald wordt wat wel en wat niet mag op een 

gegeven locatie of in bepaald gebied.  

Na decennia van hoofdzakelijk toelatingsplanologie begonnen de tekortkomingen hiervan zich aan 

het eind van de 20e eeuw te manifesteren. Het statische karakter ervan zorgt er namelijk voor dat 

onvoldoende ingespeeld kan worden op de dynamiek van de netwerksamenleving. Bij 

ontwikkelingsplanologie gaat het in beginsel om een actieve aanpak, waarbij ondermeer stimuleren, 

ontwerpen en ontwikkelen centraal staat. Het doet meer recht aan de hoogdynamische processen in 

de netwerksamenleving van vandaag de dag, dan dat de starre toelatingsplanologie daar in kan 

voorzien (Dammers, 2004; p. 20-22).  

Door ontwikkelingsplanologie toe te passen, kan -met andere woorden- rechtstreekser ingespeeld 

worden op ruimtelijke vraagstukken. In dat licht kan de accentverschuiving richting 

ontwikkelingsplanologie daarmee gezien worden als de belichaming van de ambitie van de overheid 

om actiever en directer betrokken te zijn bij ruimtelijke ordening. Het kan verklaard worden door het 

gegeven dat de overheid alsmaar actiever wordt door een manifeste stijging van de sturingsambities, 

als gevolg van een stijgende complexiteit en daarmee toenemende afhankelijkheid. Bovendien zag de 

overheid aan het begin van de 21e eeuw dat ze in de ruimtelijke ordening er in haar eentje ‘niet meer 

uit komt door ene kloof tussen beleid, een afwachtende en bureaucratische cultuur en een gebrek 

aan middelen’ (Rooy, 2004; p. 3).  

Het is echter niet alleen de wens vanuit overheidswezen om een dergelijke nieuwe rol te bekleden. In 

algemene zin bestaat er ‘de behoefte aan een overheid die, samen met maatschappelijke partijen, 

actief de ruimtelijke ontwikkeling begeleidt’ (Dammers et. al, 2004; p. 7). Om 

ontwikkelingsplanologie tot succes te kunnen maken, moet er een constructieve samenwerking tot 

stand komen tussen de publieke en private partijen (Rooy, P. van, 2009; p. 7). Met de verschijning 

van de Nota Ruimte in 2004, werkt het Rijk deze trendverschuiving uit door het accent bij inkadering 

te verleggen van beperken naar stimuleren. Er wordt een switch gemaakt van ‘ordening en het 

stellen van beperkingen naar het stimuleren van ruimtelijke ontwikkeling en het bieden van kansen 

daarin’ (VROM, 2006; p. 15). Het goede van de toelatingsplanologie wordt daarmee aangevuld door 

een inpassing van vernieuwing  (Rooy, 2004; p. 3). 

 

4.2.2 Kenmerken ontwikkelingsplanologie 

Wat ontwikkelingsplanologie nu exact is, blijft daarmee wel enigszins schimmig. Het probleem is dat 

er ook niet een enkele definiëring gegeven kan worden, één strakke definitie is zo gezegd niet 
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mogelijk, want de invulling van ontwikkelingsplanologie verschilt namelijk per situatie en daarom zal 

in de praktijk er steeds een nieuwe betekenis aan gegeven moeten worden (Rooy, 2005; p. 1). Wat 

echter wel vrij duidelijk naar voren komt, is dat er samenwerking wordt nagestreefd tussen overheid 

en belanghebbende partijen en dat via ontwikkelingsplanologie vooral ingespeeld wordt op de 

toenemende complexiteit rondom ruimtelijke vraagstukken. Bij ontwikkelingsplanologie ‘stellen en 

scheppen overheden voorwaarden waarbinnen maatschappelijke initiatieven kunnen worden 

ontwikkeld en nemen besluiten tussen gefaseerde deelprocessen. Het resultaat komt voort uit het 

proces. Het initiatief en de regie kunnen in handen zijn van publieke, private of particuliere partijen’ 

(Rooy et. al, 2004; p. 5). Zoals het Ruimtelijk Planbureau het begrip ontwikkelingsplanologie 

definieert, is wellicht meer omvattender; zij stelt dat ontwikkelingsplanologie ‘een gebiedsgerichte 

beleidspraktijk is die inspeelt op de verwachte maatschappelijke dynamiek, de verschillende 

ruimtebehoeften op een nieuwe manier met elkaar verbindt, steunt op een actieve inbreng van de 

belanghebbenden en aandacht besteedt aan de daadwerkelijke uitvoering. Centraal hierbij staat dat 

ontwikkelingsplanologie gericht dient te zijn op het realiseren van innovaties. Inhoudelijke 

vernieuwingen staan voorop; procesvernieuwingen zijn hier dienstbaar aan’ (Dammers et. al, 2004; 

p. 7).  

De kracht van ontwikkelingsplanologie ligt daardoor in het samenwerken tussen de verschillende 

partijen, door middel van het bundelen van de verschillende krachten als gevolg van het besef dat 

niet één enkele partij alle alwetendheid én middelen in huis heeft om degelijke ruimtelijke planning 

te kunnen beoefenen. De basis hiervoor is publiekprivate samenwerking, ofwel PPS (Rooy, 2005; p. 

31). PPS is ‘een samenwerkingsvorm tussen overheid (publieke partij) en bedrijfsleven (private 

partijen). Overheid en bedrijfsleven realiseren samen een project. Ze verdelen taken en risico’s en 

houden ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Overheid en bedrijfsleven doen datgene waar ze het 

beste in zijn: de overheid stelt einddoelen en regisseert, bedrijven voeren uit’ (VenW, 2009). De 

voordelen kunnen daarmee als volgt uiteengezet worden: 

- Meerdere belangen kunnen behartigd worden 

- Elke deelnemende partij doet datgene waar deze goed in is 

- Afspraken worden beter vastgelegd 

- Er wordt kwaliteitswinst geboekt 

- Een betere financiering van projecten (Dankert, 2004) 

Bij PPS liggen de voordelen door de samenwerking onder andere op in betere afstemming van 

processen en zo een vlottere ontwikkeling. De kostenbesparingen die zich manifesteert door overlap 

in werkzaamheden en gecombineerde taken, moeten zorgen voor extra investeringen in de kwaliteit 

van het gebied. Belangrijke voorwaarde is dat de beloofde invloed van marktpartijen in een PPS ook 

daadwerkelijk tot stand komt, wanneer de overheid de overhand blijft houden in een project kan dit 

tot irritatie en uiteindelijk zelfs terugtrekking van derden leiden (Weerd, van der, 2007; p.5). 

 

Dat ruimtelijke planning niet een exclusieve overheidstaak of –bevoegdheid is, lijkt daarmee eens ter 

meer duidelijk te worden (Boelens en Spit, 2006; p. 25). Dat wil echter geenszins zeggen dat de 

toepassing van ontwikkelingsplanologie zondermeer een eenvoudige en uitgemaakte zaak is, er 

zitten wel degelijk enkele haken en ogen aan. Het belangrijkste is dat ontwikkelingsplanologie niet 

voor elk gebied of situatie toepasbaar is, maar vooral voor die situaties waarin ‘een grote 

verscheidenheid aan betrokkenen, openheid voor nieuwe ideeën en gevoel voor urgentie’ aanwezig 

is (Dammers, 2004; p. 5).  
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De ontwikkelingsplanologie is daarmee niet eenvoudig en kent wel degelijk ook zijn bezwaren. 

Dankert (2004) onderscheidt een zestal valkuilen c.q. nadelen bij ontwikkelingsplanologie. Deze zijn 

als volgt: 

- Partijafhankelijkheid: De samenwerking tussen de verschillende partijen heeft zoals gezegd 

zo zijn voordelen, maar zorgt het tevens voor een ontzettende partijafhankelijkheid. De 

gevolgen wanneer een partij besluit –om welke reden dan ook–zich terug te trekken uit het 

samenwerkingsverband, zijn ingrijpend. Wanneer dit namelijk gebeurt, kan het integrale plan 

als een kaartenhuis in elkaar zakken.  

- Extra regelgeving en bureaucratie: Daarnaast is vanwege de gebiedsgerichtheid van 

ontwikkelingsplanologie soms dermate uniek, dat nieuwe regel- en wetgeving noodzakelijk 

kan zijn. Dit veroorzaakt vanzelfsprekend voor een extra schakel in de besluitvorming en 

daarmee voor (meer) bureaucratie, waarmee de voordelen van ontwikkelingsplanologie 

(deels) teniet gedaan kunnen worden. 

- Draagvlakproblemen (1): Het selecteren van de betrokken actoren door de overheid kan 

selectief van aard zijn, waardoor sommige belanghebbende partijen overgeslagen kunnen 

worden. Bovendien verschuift door de samenwerking het accent van het behartigen van het 

algemeen belang naar het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de betrokken 

actoren. 

- Draagvlakproblemen (2): Het relatief grote aantal betrokken partijen zorgt voor een grote 

complexiteit van een ruimtelijk plan. Dat kost weer veel tijd en geld, leidt tot een slechte 

stuurbaarheid, kan een gebrek aan cohesie tussen de verschillende participanten 

veroorzaken, bestaat de kans dat het enkel nastreven van draagvlak er toe kan leiden dat 

professionele kennis ondergesneeuwd kan raken en tot slot doet het risico zich voor dat er 

uniforme procedures ontstaan binnen de samenwerking waardoor de vorm belangrijker 

wordt dan de inhoud. 

- Een gebrek aan strategische onderbouwing: Wanneer voor een bepaald gebied of locatie een 

plan gemaakt wordt, kan het gebeuren dat er te weinig gekeken wordt naar het grotere 

geheel. Als (te) veel actoren zich bemoeien met één enkel project, dan kan het uit het oog 

verliezen van de grotere kaders voorvallen. 

- Rechtsongelijkheid: Bij gebiedsgerichtheid kan de situatie ontstaan dat per gebied andere 

maatregelen genomen worden en andere voordelen voor organisaties, personen, etc. 

kunnen gelden.  

- Blind starten op het nieuwe credo: wanneer ontwikkelingsplanologie dermate bijzonder 

gevonden gaat worden en alle uiterlijke vormen van een nieuw paradigma aanneemt, 

waardoor toelatingsplanologie niet meer belangrijk wordt geacht. Dit terwijl 

ontwikkelingsplanologie meer als aanvulling op de toelatingsplanologie moet worden gezien, 

dan als een totale vervanging. 

 

De bovenstaande opsomming wil echter niet zeggen dat ontwikkelingsplanologie gedoemd tot falen 

is vanwege de genoemde valkuilen. Het zijn vooral punten waar rekening mee gehouden dient te 

worden, waardoor bepaalde problemen voorkomen kunnen worden. Wat ontwikkelingsplanologie 

nu exact is, is daarmee nog steeds niet bepaald ‘clear-cut’. De redenen daarvoor zijn in deze 

subparagraaf uiteengezet; duidelijk is dat ontwikkelingsplanologie geen blauwdruk is voor ruimtelijke 

planning, maar ze meer als een middel gezien moet worden waarmee bepaalde doelen behaald 

kunnen worden. Dat ontwikkelingsplanologie door middel van coalitievorming c.q. intensieve 
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samenwerking een rol kan spelen in het vraagstuk rondom de herbestemming van Brabantse 

Kloostercomplexen ligt daarmee voor de hand. Een actieve(re) aanpak van leegstand is daarmee 

mogelijk, waarmee bijvoorbeeld kwaliteitsverlies alsmede een aanslag op de leefbaarheid van de 

omgeving kan worden voorkomen.  

Ontwikkelingsplanologie is ‘… een vorm van integrale gebiedsontwikkeling waarin complementaire 

partijen in een gezamenlijk proces streven naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door 

uitvoering en financiering van een aantal samenhangende ruimtelijke projecten’ (Buitendijk, 2005; p. 

8).  

 

4.3 Integrale gebiedsontwikkeling 

 

Met het bovenstaande citaat wordt duidelijk dat ontwikkelingsplanologie zeer verwant is aan de 

zogenaamde integrale planontwikkeling. Dat lijkt ook enigszins voor de hand te liggen, aangezien 

beide begrippen een afweging tussen verschillende –en vaak uiteenlopende- belangen belichamen. 

‘Ontwikkelingsplanologie is het interactief ontwikkelen van integrale en op uitvoering gerichte 

gebiedsafspraken, die per definitie uit samenwerking voortkomen, tot maatschappelijke meerwaarde 

leiden en kunnen rekenen op “commitment” van betrokkenen’ (Van Rooy et. al, 2004; p. 11). De 

integraliteit is daarmee als het ware ingebakken in het streven van de ontwikkelingsplanologie en is 

zodoende als middel navenant aan ontwikkelingsplanologie, het is een wezenlijk onderdeel van 

gebiedsontwikkeling. De eerder aangehaalde PPS is daarmee een absolute voorwaarde om verder te 

komen. Discussies over kerntaken zijn aan de ene kant nodig om tot verhoging van kosteneffectiviteit 

te komen. Daarnaast maakt het helder dat publieke samenwerking noodzakelijk is met het oog op 

integrale oplossingen van ruimtelijke vraagstukken (Rooy, van, 2009; p. 15). 

Integrale gebiedsontwikkeling is een manier om op een verantwoorde manier met de schaarse 

ruimte in Nederland om te kunnen gaan en daarmee in te spelen op de aanpassing van de gebouwde 

omgeving als gevolg van de veranderde maatschappelijke wensen en behoeften. Een integrale 

gebiedsontwikkeling is daarbij nodig om overeenstemming te kunnen bereiken tussen de 

verschillende landschappelijke functies, zoals wonen, werken, landbouw en infrastructuur. 

Ondermeer door deze diverse belangen, is de betrekking van meerdere partijen van evident belang. 

Integrale gebiedsontwikkeling kent verscheidene verschijningsvormen, waaronder ook 

herstructurering, herinrichting en transformatie. Vanwege de hoge complexiteit van deze ruimtelijke 

inrichtingsprojecten, kunnen deze niet op één enkele actor worden afgewenteld (Elsinga, 2007; p. 

15). De reden voor integrale gebiedsontwikkeling en de aanverwante participatie van meerdere 

actoren is daardoor alleszins gelegitimeerd. De Adviescommissie Gebiedsontwikkeling benadrukt dit 

door te stellen dat een goede publiek publieke samenwerking (pps) dé voorwaarde voor succesvolle 

gebiedsontwikkeling is (Bakker et. al, 2005; p. 1).  

 

Dat de totstandkoming van integrale gebiedsontwikkeling zich parallel aan de ontwikkeling van 

ontwikkelingsplanologie heeft gemanifesteerd, is daarmee tevens logisch te verklaren. Om als 

regionale overheid (niet-rijk) namelijk actief te kunnen handelen in de ruimte en ook die ruimte te 

kunnen ontwikkelen, is namelijk wel een omslag nodig in het denken van deze overheden. Vooral 

voor provincies moet de houding veranderen van toetsen naar ontwikkelen en van kijken naar doen.  

Dit ruimtelijke instrumentarium kan specifiek getypeerd worden als toelatingsplanologie (Bakker, 

2005; p. 3), een trend-/ accentverschuiving die eerder in deze paragraaf ruimschoot aan bod is 

gekomen. Van provincies wordt daarbij verwacht dat zij een switch maken van de eerder 
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aangehaalde blauwdrukplanning (toetsen van plannen e.d.) naar actief (mee-)ontwikkelen op 

regionaal niveau: van hindermacht naar ontwikkelkracht. Het betekent overigens niet alleen een 

“mindswitch” van overheden, alle betrokken partijen krijgen te maken met een rolverandering 

(Bakker, 2005; p. 3-5).  

 

Daarmee wordt teruggekomen op het principe van ontwikkelingsplanologie en publiekprivate 

samenwerking. Een actieve samenwerking van marktpartijen is naast het punten van draagvlak en 

kennis, boven alles van essentiële toegevoegde waarde op het gebied van financiering. De 

samenwerking is soms gewoon broodnodig om enorme projecten te kunnen financieren (Weerd, van  

der, 2007; p. 4). 

Zoals wellicht verwacht, biedt integrale planning ook niet louter voordelen. Volgens Spit en Zoete 

(2005; p. 97) moet met een drietal valkuilen bij integrale planning rekening gehouden worden: 

-  Uitstelgedrag van participanten: beslissingen worden eindeloos uitgesteld, omdat ondermijning 

van het draagvlak kan veroorzaken 

- Het streven naar steeds maar meer integraliteit leidt tot het gevaar dat het moeilijk wordt een 

afweging te maken tussen de verschillende gradaties van belangrijkheid. De integrale 

planningsbenadering heeft een inviterende uitstraling, maar vaak liggen door toedoen van de 

wetgever en andere primaire betrokken partijen, de hoofdlijnen van de plannen al vast. 

Daardoor kunnen participanten teleurgesteld raken in het resultaat.  

- Met behulp van de bovenstaande twee punten kunnen partijen het ruimtelijke plan doelbewust 

gaan frustreren en daardoor hindermacht veroorzaken 

 

Ondanks dat bovenstaande punten mogelijk een negatief beeld neerzetten van integrale planning, 

biedt integrale gebiedsontwikkeling zoals gezegd veel voordelen. De valkuilen dienen echter zoveel 

mogelijk omzeild te worden, om tot succesvolle implementatie van het concept te komen. 

Ontmoediging door de genoemde valkuilen, is in feite de grootste valkuil zelf. De roep om (verdere) 

integratie wordt juist alleen maar sterker, voor een groot deel vanwege omdat de klassieke c.q. 

toetsende planvormen niet meer volledig afdoende zijn. Daarbij dient echter wel opgemerkt te 

worden, dat integrale planning niet zondermeer voor elke situatie toepasbaar is. Integrale planning is 

voornamelijk voor (hoog-)stedelijke gebieden vanzelfsprekend een interessant concept, omdat de 

concentratie van belangen/beperkingen/etcetera logischerwijs relatief en absoluut gezien hoog is.  

 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat voor landelijke gebieden en/of minder complexe cases, het principe 

van integrale planning geen rol van betekenis kan spelen; in tegendeel juist. Veel definities van 

integrale gebiedsontwikkeling gaan er van uit dat gebiedsontwikkeling pas integraal kan zijn als deze 

gekenmerkt wordt door vele functies die op complexe wijze met elkaar vervlochten dienen te 

worden in een specifiek gebied. Dit hoeft echter zeker zo niet te zijn, Het gaat niet om het aantal 

functies dat verbonden dient te worden, maar dat deze functies onderling in samenhang dienen te 

zijn. Een project kan derhalve zeker monofunctioneel zijn (Weerd, van der, 2007; p. 18).  

Het gaat bij integrale gebiedsontwikkeling dus niet per definitie om het aantal functies dat 

verbonden dient te worden, maar het draait om het streven conflicten te voorkomen. Een gedegen 

afweging tussen de verschillende wensen en eisen van diverse belanghebbende partijen en de 

landschappelijke factoren en belemmeringen, maakt dat integrale gebiedsontwikkeling een absolute 

meerwaarde met zich mee kan brengen.  
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4.4 Betrokken partijen en personen 

 

4.4.1 actoren 

De voorgaande (sub-)paragrafen hebben een beeld neergezet, waarmee duidelijk is geworden dat 

een actieve rol van de overheid voor een belangrijk deel pas mogelijk is bij een reële betrekking van 

afdoende en belanghebbende actoren. De zogenaamde PPS structuren zitten vol met diverse en 

uiteenlopende betrokken partijen. Daarmee is het vrij helder dat de ruimtelijke planning voorts niet 

meer gezien kan worden als een exclusieve overheidstaak. Sommigen spreken zelfs van een 

toekomst voor de “planning zonder overheid” (Boelens et. al, 2006), naar de ideologie van Kreukels 

die al in de jaren ’70 stelde dat ruimtelijke planning niet alleen is voorbehouden aan de overheid, 

maar dat de betrekking van derden (zogenaamde actoren) van evident belang is. Kreukels stelde in 

1985 al dat planning ‘een spiegel moet zijn van de westerse samenleving’. In zijn vrijwel gelijknamige 

publicatie zijn er vele spelers en zogenaamde stakeholders (zie par. 4.4.3) die een gelijke, zo niet 

grotere rol spelen in ruimtelijke planning dan de overheid. De betrekking van meer partijen werd 

daarmee volgens Kreukels vereist (Boelens, n.t.v.; p. 5).  

 

Zogenaamde actoren kunnen daarbij volgens de letterlijke vertaling van het Groot woordenboek 

hedendaags Nederlands (Van Dale, 2005) gezien worden als een “handelende persoon of instantie”. 

De initiatiefhebbende partij of persoon is daarmee eveneens een actor. Actoren zijn aldus instanties 

en personen die invloed hebben met betrekking tot een willekeurig vraagstuk. Zij hebben een 

bepaald belang en in het perspectief van dat belang jagen ze bepaalde doelen na door gebruik te 

maken van de middelen die ze hebben. Het zijn individuen of groepen in het proces van ruimtelijke 

planning. Ze communiceren, onderhandelen en beslissen over de ruimtelijke organisatie van de 

ruimtelijke indeling. De intenties van de actoren verschillen als gevolg van verschillende tijds- en 

ruimtelijke horizons, waarbij ze ontmoeten in een proces van ruimtelijke besluitvorming. Dit proces 

wordt ook wel gekenmerkt als multi-actor, multi-doelen, multi-schaal en Multi-criteria facetten 

(Ligtenberg et. al, 2001; p. 21). De ruimtelijke ordening komt daarmee aldus tot stand uit de 

interactie tussen de verschillende personen of instanties. Actoren zijn voorts niet alleen 

voorbehouden aan de ruimtelijke ordening, maar omdat de indeling van de ruimte gekenmerkt 

wordt door een betrokkenheid van tal van instanties en personen is het begrip ‘actor’ voor studies 

als planologie een belangrijk gegeven. De maatschappij wordt voortdurend gecreëerd door deze 

interactievormen. 

De huidige opvatting is echter nog steeds dat de centrale rol binnen een degelijke ruimtelijke 

ordening, uitsluitend is weggelegd voor de overheid daarbij zoals gezegd achterhaald. Private 

partijen kunnen volgens dit perspectief wel degelijk zorg dragen voor publieke zaken, mits de 

voorwaarden voor in de bestuurlijke organisatie worden vastgesteld (Boelens & Wissink, 2006; p. 

158). De overheid blijft daarmee onlosmakelijk verbonden aan de ruimtelijke ordening, omdat zij het 

klimaat van voorwaarden moet scheppen volgens auteurs als Boelens et. al (2006) waarin actoren 

kunnen bewegen. In hoeverre dit daadwerkelijk effectief is, valt te bezien. Het houden van toezicht 

zorgt immers voor een onlosmakelijke bureaucratische schakel die moeilijk te negeren valt. Een 

volledige afwezigheid van de overheid wordt dan ook nergens gepredikt, maar een meer 

constructieve en duurzame samenwerking tussen overheid en markt kan uitkomst bieden. 

Actoren zijn duidelijk niet te negeren. Ze bewegen binnen een bepaalde ruimte die zou aangeduid 

kunnen worden als een netwerk. Over dit zogenaamde netwerk en de bijbehorende actor-netwerk 

theorie in de volgende subparagraaf meer. 
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4.4.2 Actoren in perspectief: actor netwerk theorie 

De actor-netwerk theorie (voorts ANT) is binnen de sociale wetenschappen een bekend begrip, waar 

de planologie een duidelijke verwantschap mee heeft; de indeling van de ruimte gaat immers voor 

een belangrijk deel ook over sociale structuren. De ANT vind haar oorsprong in het midden van de 

jaren ’80 met als belangrijke grondleggers Bruno Latour, John Law en Michel Callon (Jong & Wissink, 

2008; p.8). De ANT is een theorie die uitgaat van het gegeven dat waarheid voortdurend gemaakt en 

veranderd wordt en dat zowel mensen als niet-mensen invloed hebben hoe deze waarheid op een 

bepaald moment er uit ziet (Dankert, 2009; internetsite). De theorie zet uiteen hoe “actoren hun 

wereld –en dus ook wetenschappelijke theorieën en technologieën– construeren door netwerken 

van associaties tussen actoren te creëren” (de Jong & Wissink, 2008; p. 9). 

 

Aan de basis van de ANT staat dat in ieder geval aanvankelijk de “groten” op dezelfde manier 

geanalyseerd moeten worden als een ieder ander. Hierbij hebben zowel menselijke als niet-

menselijke factoren invloed (Law, 1992; p.1-2). Er wordt gebroken met de vroegere gewoonte om 

vooraf groeperingen te definiëren, omdat dit volgens de ANT enkel leidt “tot betwistbare 

beperkingen en demarcaties. (…) De wereld moet volgens Latour en consorten beschouwd worden 

als een onbeschreven blad, het sociologische begrippenapparaat moet overboord gegooid worden 

en de actoren en de sporen die deze actoren achterlaten bij het maken van associaties moeten 

gevolgd worden in plaats van te focussen op reeds bestaande connecties” (Jong & Wissink, 2008; 

p.8).   

Om misverstanden te voorkomen, introduceerde Latour in 1997 het begrip ‘actant’ om zowel actoren 

(menselijke invloeden) als dingen (niet-menselijke invloeden) te kunnen scharen onder één noemer, 

maar wel een duidelijk verschil aan te geven (o.a. Boelens, n.t.v.; p. 14 & Dankert, 2009; internetsite). 

De ANT stelt dat de wereld gevormd wordt door heterogene netwerken van actoren (Boelens, n.v.t.; 

p. 13). Het plaatst de suggestie dat de sociale wereld niets anders is dan gevormde netwerken van 

heterogene materialen. Dit is volgens Law ( 1992; p. 2) een radicale claim, maar maakt duidelijk dat 

netwerken niet uitsluitend door mensen worden gevormd, maar ook door machines, dieren, teksten, 

geld, of welk denkbaar materiaal dan ook. Alleen al onze communicatie verloopt standaard via tal 

van voorwerpen en daarmee zijn ‘dingen’ feitelijk onmiskenbaar. Wanneer deze namelijk zouden 

wegvallen, zou ook onze ‘sociale orde’ verdwijnen. Deze orde is zodoende een effect dat 

gegenereerd wordt door heterogene middelen. De ANT verwerpt daarmee in de eerste plaats het 

reductionistische standpunt dat materialen en mensen elkaar  aandrijven en verwerpt eveneens het 

onderscheid tussen mensen en materialen dat als gevolg hiervan ontstaat (Law, 1992; p. 2-3). 

 

De sociale orde die hierdoor gecreëerd wordt is volgens Law geen vaststaand gegeven met een 

centraal punt en een enkele verzameling van stabiele relaties. Er zijn juist meervoudige relaties en 

weerstanden als gevolg van de voorkeuren van de diverse actanten. De sociale structuur moet 

volgens de ANT zodoende meer gezien worden als een werkwoord dan een zelfstandig naamwoord, 

waarvoor zogenaamde translaties noodzakelijk zijn die hoegenaamd transformaties impliceert en de 

mogelijkheid van gelijkheid bevat; een actor is in werkelijkheid vaak weer een heel netwerk op zich. 

Deze translatie is de kern van de ANT: een analyserend besef hoe actoren en organisaties 

mobiliseren en ten opzichte van elkaar staan (Law, 1992; p. 4-5). Met het translatieproces wordt 

door de ANT-theoretici gedoeld op “alle onderhandelingen, intriges, berekeningen, overredingen en 

zelfs fysiek geweld, die er voor zorgen dat een actor de autoriteit krijgt om te spreken en handelen 

namens andere actoren” (de Jong & Wissink, 2008; p.9). De oorspronkelijke actor (focal actor) wordt 
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hierbij machtiger naarmate er associaties met andere actoren worden aangegaan (de Jong et. Al, 

2008; p. 9) Er kunnen bij deze translatie vier stappen worden onderscheiden(o.a. Callon 1986, p. 6-15 

& de Jong et. Al, 2008; p. 9):  

1. de problematisatie of het onmisbaar worden: de overige actoren worden door de focal actor 

in kaart gebracht en danig  bij zijn probleemstelling betrokken, dat deze oorspronkelijke 

actor hen het gevoel geeft dat ze onmisbaar zijn 

2. interesseren van de actoren en deze op hun plaats zetten: de relaties tussen de betrokken 

actoren worden duurzamer gemaakt 

3. Betrokkenheid: door middel van diverse soorten communicatie (onderhandeling, overtuigen, 

etc.) 

4. mobilisatie van bondgenoten: indien de derde fase goed is verlopen, voorts spreekt de focal 

actor nu namens alle getransleerde elementen 

Translatie is daarmee meer een proces dan dat het een resultaat is (Callon, 1986; p. 19). Dit proces 

eindigt in een actor-netwerk. Actoren an sich “bestaan niet buiten sociale processen, maar worden 

opgevat als het resultaat hiervan” (de Jong & Wissink, 2008; p.8).  

 

De ANT beoogt –mede door het proces van translatie– een duidelijk beeld van de complexe 

hedendaagse samenleving te maken. Niet alleen de mens heeft invloed op de wereld, maar ook niet-

menselijke invloeden spelen een duidelijke rol. De ANT is daarmee zeer analytisch van aard en dit 

ook een van de belangrijke aanmerkingen die geleverd worden op de ANT. Boelens (n.v.t.; p. 16-18) 

uit een drietal fundamentele bezwaren: 

1. De ANT is vooral analyserend en de grote focus ligt op hoe dingen zo ver zijn gekomen en 

hoe ze werken, maar niet hoe we deze zaken beter kunnen maken en onder welke 

voorwaarden. Ook het translatiestappenplan van Callon eindigt in de vierde fase zonder in 

concrete details de verdere stappen te verwoorden wat betreft de translatie 

2. Je kunt niet-menselijke dingen en menselijke dingen aan elkaar gelijk stellen. Het klimaat zit 

bijvoorbeeld niet zelf aan de onderhandelingstafel, maar wordt vertegenwoordigd door 

betrokken sprekers en instanties. Deze dingen of niet-menselijke entiteiten kunnen 

nauwelijks beschouwd worden als leidende actoren of actanten. Het beschouwen van dingen 

als actor wekt opzien en is zodoende contra-intuïtief (de Jong et. al, 2008; p.12-13). 

3. De democratische legitimiteit wordt door ANT wel aan de kaart gesteld, maar hoe deze 

plaats vindt wordt niet uiteengezet. Alhoewel de vierde stap zich richt op het creëren van 

brede steun of interactie met het publiek, wordt niet ontvouwd hoe dit gegarandeerd zou 

moeten worden of hoe de specifieke actor-netwerk associaties ingebed kunnen worden in 

een brede setting.  

Het is daarnaast de vraag of alle associaties van dingen en actoren wel aanwezig zijn bij de 

betreffende translatie (de Jong et. al, 2008; p. 9). Bovendien heeft de ANT de schijn dat het “feitelijk 

het recht van de sterkste ondersteunt”, omdat de werkelijkheid bestaat uit dominante  associaties en 

je dus moet zorgen dat deze associaties gesteund worden als je succes wilt hebben (de Jong et. al, 

2008; p. 13). 

 

Het wil duidelijk niet zeggen dat er brede consensus is met betrekking tot de ANT, getuige de kritiek 

van Boelens. Daar komt bij dat de gelijkstelling van de diverse actanten helemaal niet gelijk gesteld 

kunnen worden aan elkaar, dit leidt namelijk tot een zekere verstroping van het proces. Een 
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dominante actor bij de ANT is daarmee van wezenlijk belang (Boelens, n.v.t.; p. 23). Bovendien is een 

veel gemaakte fout dat de woorden actanten en actor door elkaar heen gebruikt worden. 

 

De kritiek die onder andere Boelens uit ten spijt, heeft de ANT wel een wezenlijke bijdrage geleverd 

aan de actor-gerichte planning die Nederland anno 2009 zo typeert. Ondanks de vooral analytische 

inslag, wordt duidelijk dat –de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde– structuren c.q. ontwikkelingen 

op het gebied van governance, pps en ontwikkelingsplanologie een wetenschappelijke verankering 

kennen.  

De ANT geeft inzicht in het belang van actanten (actoren, dingen, etc.) en dat de mens niet solitair 

aan de basis staat van de ontwikkeling van de wereld. Ook dingen hebben een evidente invloed en 

proberen deze op een zelfde niveau te brengen als actoren in instituties. “Planningsprocessen 

kunnen gezien worden als podia waarop gesprekspersonen namens associaties van mensen en 

dingen spreken” (De Jong et. al, 2008; p. 9).  

De ANT biedt handvatten voor planning, omdat actoren gezocht kunnen worden die passen binnen 

het oorspronkelijke plan van de focal actor. De ANT helpt daarmee om planningsprocessen te 

structureren. Het bijzondere van de ANT is volgens de Jong et. al (2008; p. 10) dat het voorts de 

richtlijn is om vanuit het object dat men voor ogen heeft waardevolle associaties/relaties op te 

bouwen, waarbij rekening gehouden wordt met de ‘dingen’ als actant die invloed uitoefenen. 

 

4.4.3 Stakeholders en shareholders 

De betrokken partijen, instanties, personen, etc. hebben vanzelfsprekend verschillende en 

uiteenlopende belangen. Er zijn echter wel duidelijke verschillen in de mate van belang te 

onderkennen, met andere woorden het soort gewicht dat elke actor in de weegschaal legt. De 

analytische actor-netwerk theorie gaat er volgens Law (1991; p. 1) van uit dat de grote 

machthebbenden op dezelfde manier geanalyseerd zouden moeten worden als elke andere actor, 

omdat er vanuit gegaan wordt dat er geen verschillen zijn tot de armlastigen in de wereld. Niet 

iedereen is het met deze stellingname eens. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en zeker bij concrete projecten is dit onderscheid naar belang en mate 

van macht echter wel degelijk van belang. Partijen zijn niet altijd gelijk, dit zou alleen tot verstroping 

van het proces leiden (Boelens, n.t.v.; p. 23). Een belangrijke typering in dit opzicht zijn de 

zogenaamde stakeholders. Dit zijn volgens Clarkson (1995, p. 106) personen of groepen die 

eigendom, rechten of interesse in een bepaald rechtspersoon hebben of deze claimen in het 

verleden, heden of toekomst. Daarbij wordt een duidelijke verdeling tussen zogenaamde primaire en 

secundaire stakeholders gehanteerd. Primaire stakeholders zijn personen of groepen die een direct 

financieel belang hebben en waarvan het slagen van een project voor een belangrijk deel afhangt. 

Daarbij geldt een grote onderlinge afhankelijkheid onder de verschillende primaire stakeholders. De 

secundaire stakeholders daarentegen beïnvloeden het project, maar zijn in vergelijking tot de 

primaire stakeholders niet onmisbaar. Secundaire stakeholders moeten echter niet uitgesloten 

worden, want zij kunnen de publieke opinie in de negatieve of positieve zin beïnvloeden (Clarkson, 

1995; p. 106-108). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat het concept van stakeholders voor een 

belangrijk deel uit gaat van management- en bedrijfsachtige structuren. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de stakeholderanalyse haar wortels vindt in de jaren ’70 en ’80 van de vorige 

eeuw, waar het in management- en organisatiestructureren geïmplementeerd werd en daarmee de 

oorsprong van de stakeholderanalyse gezocht kan worden in de beleidswetenschappen. Het kan 
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vooral worden toegepast om de onderlinge relaties tussen groepen en organisaties te onderzoeken 

binnen een bredere politieke, economische en culturele context (Brugha et. al, 2000; p. 240-241). 

 

Een meer gebruikt en eenvoudiger toepasbaar onderscheid in dit opzicht, is het concept van 

zogenaamde stakeholders en shareholders. Stakeholders zijn actoren die een belang hebben bij het 

betreffende onderwerp, die er door beïnvloed worden of die als gevolg van hun positie een actieve 

of passieve invloed hebben in de besluitvorming en het implementatieproces (Varvasovsky et. al, 

2000, p. 341). De onderkenning en betrekking van deze groep personen, instanties, etcetera is van 

wezenlijk belang voor het draagvlak van een project. Daarnaast kan er een zogenaamde shareholder-

groep onderkend worden. Dit zijn actoren die een financieel belang hebben bij een bepaald project, 

omdat ze investeren c.q. mee delen in de kosten hiervan. Shareholders zijn daarom in feite directer 

betrokken bij het plan, wat echter niet wil zeggen dat stakeholders geen invloed hebben; in 

tegendeel juist. Zij kunnen het project “maken of breken” ( Groene Grondbedrijf, 2009). 

De onderkenning van beide groepen is belangrijk, alleen hebben ze wel een andere 

benaderingswijze. Stakeholders kunnen overigens ook nog shareholders worden, vanzelfsprekend is 

dat andersom niet zo. 

Primaire stakeholders staan in dit opzicht gelijk aan shareholders en de secundaire stakeholders 

worden zuivere stakeholders. Het moge duidelijk zijn dat het concept van primaire/secundaire 

stakeholders en het onderscheid tussen shareholders en stakeholders vrijwel hetzelfde is, maar dat 

het verschil hem vooral zit in de andere benaming. Het spreekt voor zich dat het concept van 

shareholders en stakeholders zich beter leent bij de analyse van participerende actoren, omdat 

minder verwarring ontstaat over wat een ‘stakeholder’ nu eigenlijk is. 

 

4.5 Tot slot 

 

Dit hoofdstuk heeft getracht een beeld te schetsen van ontwikkelingen binnen de ruimtelijke 

ordening en in het bijzonder de onderkenning van de belangrijke posities die actoren of actanten 

binnen de ruimtelijke ordening (kunnen) innemen. 

Paraaf 4.1 ging in op de diverse dominante typen planologie in Nederland sedert de tweede 

wereldoorlog en in het bijzonder de positionering van de overheid binnen deze verschillende fases. 

Sinds 1945 kunnen de fasen van achtereenvolgens een dominante toelatings-, coördinatie- en 

ontwikkelingsplanologie worden onderscheiden. Dit wil niet zeggen dat tijdens de diverse fases 

andere vormen van planologie afwezig waren, het gaat enkel om de meest dominante vorm van 

planologie. Sinds het midden van de jaren ’90 bevinden we  ons in een fase van hoofdzakelijk 

ontwikkelingsplanologie. 

In de tweede paragraaf zijn de diverse aspecten van ontwikkelingsplanologie aan bod gekomen. 

Allereerst is daarbij een aanzet gegeven hoe de ontwikkelingsplanologie in Nederland is ontstaan. 

Hierbij werd duidelijk dat de fase van ontwikkelingsplanologie ontstaan is door tekortkomingen van 

de toelatingsplanologie gepaard met een manifeste stijging van de sturingsambities van de overheid. 

Wat betreft de ontwikkelingsplanologie kan gesteld worden dat zogenaamde PPS-structuren steeds 

meer aan bod zijn gekomen. Ontwikkelingsplanologie heeft –mede door deze publiek private 

samenwerking– zowel voor- als nadelen. Belangrijke voordelen kunnen gezocht worden in de 

samenwerking van diverse publieke en private partijen en de daaruit voortvloeiende betere 

belangenbehartiging, kwaliteitsvergroting, enzovoorts. De nadelen kunnen meer gezocht worden in 

het gegeven dat dergelijke samenwerkingen ook problemen geeft, zoals afhankelijkheid en 



 
49 

 

bureaucratie. Ontwikkelingsplanologie kan echter door de samenwerking een belangrijke bijdrage 

leveren aan de ruimtelijke ordening. Een actievere rol van de overheid en meer structurele 

samenwerking met andere (private) partijen is daaruit een directe afgeleide. 

Uit de derde paragraaf blijkt dat het begrip integrale gebiedsontwikkeling zich heeft gemanifesteerd 

in lijn van de ontwikkeling van ontwikkelingsplanologie. Door middel van integrale 

gebiedontwikkeling wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden en overeenstemming te 

bereiken met de diverse landschappelijke functies, ten einde op een verantwoorde manier om te 

gaan met de schaarse ruimte in Nederland. Hierdoor is een participatie van de diverse publieke en 

private partijen van apert belang. Integrale gebiedsontwikkeling kent haast vanzelfsprekend ook 

enkele nadelen c.q. valkuilen; hierbij kan gedacht worden aan uitstelgedrag, afwegingsproblemen en 

doelbewuste planfrustraties. Deze problemen kennen een duidelijke parallel aan de valkuilen van 

ontwikkelingsplanologie. 

In de laatste paragraaf is gekeken naar de positie die actoren, als gevolg van de diverse 

trendontwikkelingen zoals ontwikkelingsplanologie, innemen binnen de ruimtelijke ordening, Hierbij 

is allereerst ingegaan op het begrip actor. Actoren zijn handelende personen of instanties die een 

bepaalde belang hebben en in het perspectief van dat belang hun doelen najagen door die middelen 

te gebruiken die ze ter beschikking hebben. De zeer centrale positie van de overheid bleek eveneens 

achterhaald, wat het belang van actoren versterkt. De tweede subparagraaf heeft een koppeling 

gemaakt naar de actor-netwerk theorie (kortweg ANT). Uit dit deel bleek dat niet alleen menselijke 

actoren invloed uitoefenen op de ruimte, maar dat ook niet-menselijke invloeden (ook wel ‘dingen’ 

genaamd) een duidelijke rol spelen; samen worden deze twee invloeden actanten genoemd. Tevens 

toont de ANT het belang van actoren aan en hoe dit proces kan plaats vinden. Het maakt daarmee de 

sturing van planningsprocessen beter mogelijk. De kritiek van de ANT legt zich toe op vlakken van de 

analytische aard en de daaraan verwante afwezige voorspellende aard. Bovendien stelt de ANT niet-

menselijke en menselijke actanten aan elkaar gelijk, terwijl dit volgens sommigen niet mogelijk is. 

Ook worden alle actanten op een zelfde niveau gesteld, terwijl deze gelijkstelling juist tot verstroping 

van het proces kan leiden.  

In paragraaf 4.4.3 is tot slot een verdeling gemaakt tussen shareholders enerzijds en stakeholders 

anderzijds. Shareholders zijn partijen of personen die een direct (financieel) belang hebben, 

stakeholders daarentegen zijn meer misbaar maar kunnen een (ruimtelijk) plan wel maken of breken. 

Dit onderscheid leent zich prima bij de categorisering van actoren, omdat duidelijk kan worden welke 

actoren in verhouding meer invloed hebben in vergelijking tot de overige actoren. 

 

De vraag is vanzelfsprekend wat het bovenstaande betekent voor de herbestemming van kloosters; 

dit wordt hieronder kort en puntsgewijs uiteengezet. 

  

Ontwikkelingsplanologie/pps 

Allereerst kan door de accentverschuiving richting governance een actievere rol van de Provincie 

verwacht worden, waarbij zij de nadruk legt op samenwerking met andere partijen. Omdat het 

eigendom van de kloosters niet bij de Provincie zelf ligt, zal zij hoe dan ook ‘veroordeeld’ zijn tot 

samenwerking met andere partijen wanneer de Provincie wil bijdragen aan het behoud van de 

kloosters in Brabant. Bovendien kan een dergelijke samenwerking in de vorm van een PPS bijdragen 

aan het creëren van een breed draagvlak en grotere daadkrachtigheid bij de uitvoering.  
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Integrale gebiedsontwikkeling 

Bij integrale gebiedsontwikkeling wordt bij de ruimtelijke indeling zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de omgeving, om zodoende op een verantwoorde manier om te gaan met de schaarse ruimte in 

Nederland. Door kloosters als vertrekpunt te nemen bij de landschappelijke indeling, kan een 

dergelijke gebiedsontwikkeling plaats vinden. Zodoende kan het cultureel erfgoed ook daadwerkelijk 

sterker richtinggevend zijn bij de ruimtelijke indeling, iets wat in de Nota Belvedere uit 1999 tevens 

centraal gesteld werd. Hierbij is een goede verstandhouding tussen de diverse actoren van wezenlijk 

belang, zoals hierboven reeds duidelijk werd. 

 

ANT 

De Actor-netwerk theorie gaat er vanuit dat processen, waaronder ook planningprocessen, gevormd 

worden door actanten; waarbij de invloed van mensen en zogenaamde dingen gelijk gesteld worden. 

Deze theorie maakt duidelijk dat het succes van een proces grotendeels afhankelijk is van de 

betrekking van deze actanten. In dit kader kunnen de kloosters als de zogenaamde ‘dingen’ gezien 

worden die het proces in belangrijke mate sturen. Bovendien laat de theorie van de ANT zien dat het 

een zekere meerwaarde met zich meebrengt, wanneer men vanuit het object dat men voor ogen 

heeft waardevolle associaties/relaties opbouwt. 

 

Stake en shareholders 

Deze onderverdeling maakt het tot slot inzichtelijker wat de verschillen zijn tussen de diverse actoren 

qua mate van importantie, invloed, etc. Voor shareholders geldt dat zij veel meer onmisbaar zijn dan 

de zogenaamde stakeholders; dit betekent dat bijvoorbeeld de Provincie duidelijk uiteen zou kunnen 

zetten welke partijen –al dan niet– aan de tafel moeten zitten wanneer het aankomt op 

herbestemming van een of meerdere kloosters. 

 

Bovenal laten de bovenstaande vier punten zien dat planningsprocessen zeer complex en divers 

kunnen zijn en dat daarmee zondermeer rekening gehouden moet worden door de betrokken 

partijen. Een degelijke, constructieve en duurzame samenwerking tussen de betrokken partijen is 

meer dan nooit noodzakelijk; niet één partij kan de kar helemaal in haar eentje trekken. De invloed 

van actoren en actanten moet daarom geenszins onderschat worden en een voldoende betrekking 

van deze zaken de sleutel tot succesvolle projectprocessen zijn. Voor de herbestemming van 

kloosters geldt daarom dat de overheid met vooral de belangrijke actoren (shareholders) zal moeten 

samenwerken zonder daarbij zichzelf het belangrijkste te vinden, de invloed van kloosters als 

‘dingen’ in het landschap niet onderschat moet worden en kloosters ook als vertrekpunt genomen 

kunnen worden bij de landschappelijke indeling. 
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5. Herbestemming: wat speelt er? 

 

Na de voorgaande hoofdstukken, wordt nu directer ingegaan op de situatie van de kloosters in 

Brabant in relatie tot de herbestemming en de onderwerpen uit de eerdere delen. Er wordt gestart 

met een verkenning van de mogelijkheden na leegstand, waarna in de tweede paragraaf gekeken 

wordt naar de religieuze wensen en bezwaren; een belangrijke factor die van invloed is op de 

herbestemmingsmogelijkheden. In de derde paragraaf is vervolgens een overzicht geboden van de 

(on)mogelijkheden van bepaalde functies c.q. bestemmingen. 

 

5.1 Leegstand: wat nu? 

 

In de inleiding is een beeld gegeven hoe de leegstand in Brabantse kloosters tot stand is gekomen en 

wat de ongewenste gevolgen hiervan ondermeer zijn. In deze paragraaf en de volgende paragrafen 

zal daar nader op worden ingegaan zal zich hoofdzakelijk richten op de herbestemming als gevolg 

van de leegstand.  

 

Leegstand is niet een verschijnsel dat eenvoudig en eenduidig aangepakt kan worden. Zoals in de 

inleiding reeds duidelijk werd, wordt niet elke (her)bestemming wenselijk of passend geacht vanuit 

vooral religieuze overwegingen, maar ook vanuit overheidswegen (provincie). De verantwoordelijke 

eigenaar (doorgaans een orde of congregatie) staat in principe voor een drietal mogelijkheden: 

1. doorgaan met huidige religieus gebruik van klooster, met toenemende verpaupering e.d. als 

gevolg 

2. overgaan tot opheffing van kloosterfunctie en volledige herbestemming van gebouw en/of 

(gedeeltelijke) sloop 

3. een tussenvorm tussen punt 1 en 2, waarbij gedeeltelijk herbestemmen van het 

kloostergebouw/-complex en het gedeeltelijk behouden van de religieuze functie wordt 

gerealiseerd. Een harmonieuze relatie tussen beide functies is daarbij uiteraard van groot 

belang, om het kloosterleven niet negatief te beïnvloeden. 

 

Duidelijk moge zijn dat punt 1) uiteindelijk altijd afvalt, tenzij aanwas zich plots weer voor doet. 

Gezien de trendontwikkelingen is het de verwachting dat vooral alleen de strenge ordes hier 

enigszins toe in staat kunnen worden geacht. De strenge levens- en geloofsleer trekt namelijk altijd 

een specifiek soort mensen aan, ook van buiten de landsgrenzen (Interview Klok, 2009). Desondanks 

is het zeer aannemelijk dat in de –nabije– toekomst een dergelijke opleving zich niet manifesteert. 

Het punt dat de noodzaak tot (gedeeltelijke) herbestemming wordt onderkend, doet zich daardoor 

vroeg of laat altijd voor indien een klooster met leegstroom kampt. Een tijdige onderkenning van de 

noodzaak, maakt het zoeken van een geschikte nieuwe bestemming wel eenvoudiger. Het spreekt 

daarmee voor zich dat het onderwerp van deze studie zich richt op punt 2 en 3, waarbij het accent 

zal liggen op volledige herbestemming. 

In relatie hiertoe, worden doorgaans ook meerdere termen gebruikt rondom het verschijnsel van 

herbestemming van kerkelijke gebouwen; vaak ook door elkaar heen. De Groot & Linkskens (2008, p. 

16-17) hanteren hiervoor het volgende overzicht: 

- medegebruik of nevengebruik: het gebruik van de kerk (of bijv. klooster) door één of meer 

andere religieuze groeperingen dan de eigenaar zelf 
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- nevenbestemming: behoudt van de religieuze hoofdfunctie, maar ook ontplooiing van andere 

niet-religieuze activiteiten die min of meer passend zijn ten opzichte van de religieuze functie 

- meervoudig (multifunctioneel) ruimtegebruik: overwegend andere functies dan een 

religieuze functie, al blijft laatstgenoemde wel bestaan. Eventueel lichte verbouwingen 

aangebracht 

- hergebruik: overname van het gebouw door een andere geloofgemeenschap, functie blijft 

religieus alleen kunnen er wel grote aanpassingen plaats vinden wanneer de ‘nieuwe’ 

religieuze functie wezenlijk verschilt van oorspronkelijke religieus gebruik 

- herbestemming: het toewijzen van een geheel andere functie dan de oorspronkelijke 

religieuze functie, eventueel aangevuld met –ingrijpende– verbouwing 

- transformatie: vaak gehanteerd als synoniem voor herbestemming, maar in deze vorm ligt de 

nadruk op de verbouwing 

- transformatieperiode: tijd dat het religieuze gebouw leeg staat en er nog geen bevredigende 

nieuwe functie is gevonden. Kan in deze periode voor uiteenlopende en tijdelijke doeleinden 

gebruikt worden 

In deze scriptie wordt het wordt herbestemming gehanteerd als algemeen begrip voor de toewijzing 

van een nieuwe functie aan een leegkomende kloosterpand. Dit eens te meer omdat de toepassing 

van meerdere begrippen verwarrend kan werken. Naast de soorten van hergebruik, zegt de 

bovenstaande opsomming ook iets over de nieuwe functies die na herbestemming mogelijk zijn. Er 

kunnen dan ook diverse categorieën onderscheiden worden, de Taskforce Toekomst Kerkgebouwen 

(2009) hanteert een categorisering naar een drietal mogelijke nieuwe bestemmingen. Dit zijn: 

1. Religieuze herbestemming 

2. Maatschappelijke herbestemming 

3. Particuliere herbestemming (TFTK, 2009) 

Een klooster is zoals gezegd niet hetzelfde als een kerkgebouw, maar omdat elk klooster wel een 

kapel of kerk heeft en ook op andere vlakken er overeenkomsten zijn tussen kloosters en kerken, kan 

de bovenste drie-indeling wel relevant zijn. De drie herbestemmingsmogelijkheden worden in dit 

hoofdstuk gebruikt als opzet om vanuit deze verschillende dimensies de problematiek rondom de 

herbestemming in kaart te kunnen brengen. Later in dit hoofdstuk worden aan de hand van deze 

indeling de mogelijke herbestemmingen in kaart gebracht. 

 

5.2 Religieuze wensen, bezwaren en machtsverhoudingen 

 

Deze paragraaf beoogt een duidelijk beeld te geven hoe de eerder genoemde herbestemmingen zich 

binnen kerkelijke kringen manifesteren. Daarbij wordt ingezoomd op de wensen en bezwaren die 

leven in religieuze kringen bij herbestemmingen van kloosters, maar ook hoe de 

machtsverhoudingen op dit punt liggen. Omdat deze religieuze wensen de herbestemming van 

kloosters zo typeren, wordt reeds voor aanvang van de actorenpresentatie (zie hoofdstuk 6) hier 

onder een overzicht geboden van de belangrijkste punten. 

 

5.2.1 Gedeeltelijke herbestemming 

De gedeeltelijke herbestemming is in sommige gevallen een adequate manier om volledige 

herbestemming in ieder geval voorlopig uit te kunnen stellen. Dit is mogelijk indien voldoende 

kloosterleden zijn, maar er ook ruimte over blijft om een gedeelte van het complex een andere 

functie te geven. Wanneer bepaalde gedeelten uitbesteed worden, worden enkel uitsluitend 
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passende functies ondergebracht; de kloosterorde of –congregatie is zelf immers nog aanwezig en 

moet vanzelfsprekend niet belemmerd worden in haar doen en laten.  

Omdat de ordes en congregaties tegenwoordig inzien dat volledige afsluiting van de buitenwereld 

een versterkend effect heeft op de leegloop van hun klooster, zien veel van deze instellingen in dat 

geleidelijke openstelling van het klooster voor leken van wezenlijk belang is (o.a. Bernts, 2001; p. 19) 

voor een verder bestaan. De openstelling hoeft in principe voor het gros van de kloosters geen 

belemmering te zijn, veel ordes en congregaties zijn vanuit hun overtuiging al nauw betrokken bij de 

burgermaatschappij. Voor de meer contemplatieve ofwel beschouwende ordes ligt dit echter wel 

wat moeilijker, omdat deze –zoals reeds in hoofdstuk 2 werd gesteld– voor een groot deel 

afgezonderd van de buitenwereld leven. Het is dan ook allerminst verwonderlijk dat het veelal 

zorginstellingen zijn die dit gat vullen, waarbij soms zich de mogelijkheid voordoet dat deze 

instellingen het complex na verloop van tijd helemaal overnemen (Harmsen & Van der Waal, 2008; p. 

116 ). Dit sluit voor veel maatschappijbetrokken congregaties of ordes aan bij hun oorspronkelijke 

kerntaken: gezondheidszorg, onderwijs en opvang van ouderen of hulpbehoevenden. Deze kloosters 

worden ook wel aangeduid als zogenaamde ‘combikloosters’. Naast doeleinden op het gebied van 

zorg, zijn zeker ook onderwijs en –in mindere mate– cultuur, vlakken waar kloostergemeenschappen 

zich van oudsher mee bezig houden. Het behoeft daarom geen verdere uitleg waarom gedeeltelijke 

uitbesteding van een klooster(-complex) aan functies op die gebieden eerder plaats vindt dan elke 

andere profane bestemming, 

 

5.2.2 Volledig profaan herbestemmen of slopen? 

Wat betreft volledige herbestemming, is het typerend dat het vooral bij de Rooms-Katholieke 

gebouwen lastig is om tot herbestemming over te gaan, vanwege de principiële voorwaarden die er 

verbonden worden door het rooms-katholieke episcopaat (Harmsen & van der Waal, 2008; p. 115-

116). Zeker bestemmingen die afbreuk doen aan de oorspronkelijke religieuze functie zijn tegen het 

zere been van vrijwel alle Rooms-Katholieke instanties (ordes, congregaties en de Bisdommen). 

 

Alhoewel de ordes en congregaties doorgaans eigenaar zijn van hun eigen klooster, hanteren de 

Bisdommen in Nederland in principe voor elk religieus gebouw met betrekking tot herbestemming 

het principe: ‘slopen als het kan, behouden als het per se moet’ (Bijsterveld, 2008; p. 132-134). Het 

slopen van een religieus gebouw wordt daarmee verkozen boven de mogelijkheid tot behoud ervan, 

zeker wanneer een religieus gebouw op een aantrekkelijke plek ligt en bouwgrond op zo’n locatie 

vaak meer oplevert dan de verkoop van het gebouw met bijbehorende grond (Harmsen & van der 

Waal, 2008; p. 116). Volgens de Rooms-Katholieke Kerk is een kerkgebouw (maar ook een klooster) 

een gewijde plek en moet deze voor zover mogelijk hun functie behouden, -gedeeltelijke- sloop is 

daarbij een van de mogelijke consequenties (Nelissen, 2008; p. 65). Dit geldt zeker wanneer een kerk 

“sec” gelegen is, in dat geval ‘straalt het in alles een religieus gebouw uit’ (Interview Klok, 2009). 

 

De situatie voor de kloosters ligt echter wat makkelijker dan dat het bij kerken het geval is. Kloosters 

worden binnen kerkelijke kringen meer als een woonhuis beschouwd dan als een religieus gebouw.  

Dit heeft voor een groot gedeelte te maken met de ‘oerfunctie’ dat een klooster vervult, er werd 

immers al gewoond en geleefd. Het heeft daarmee een wezenlijk andere functie dan een kerk, die in 

principe slechts één functie vervult. Het Aartsbisdom heeft daardoor minder principiële bezwaren 

tegen profane herbestemmingen dan bij een kerk, waardoor nieuwe functies als wonen en werken 

niet bij voorbaat reeds worden uitgesloten. Zelfs de herbestemming van de kloosterkapel of –kerk 
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wordt niet op voorhand uitgesloten, daar deze vaak opgaat in het geheel van het complex en 

derhalve voor de buitenwereld niet als een kapel of kerk te herkennen is. Daarmee blijkt de 

herkenbaarheid van een religieuze functie van een gebouw een belangrijke factor te zijn wanneer het 

aankomt op mogelijke herbestemming. De belangrijkste voorwaarde om over te kunnen gaan tot 

herbestemming blijft echter een verwijdering van de religieuze voorwerpen, deze dienen bij een 

nieuwe functie vanwege de genoemde principiële bezwaren weg gehaald te zijn (Interview Klok, 

2009). Na de verwijdering van het roerende goed, kan in beginsel een start gemaakt worden met het 

hergebruik van het religieuze gebouw.  

 

De opvatting dat sloop bij religieuze gebouwen –en dus vooral bij kerken- geprefereerd wordt boven 

behoud is daarmee enigszins opmerkelijk, ook vanwege het feit dat met name kerken in het verleden 

meer dan alleen plekken waren waar de eucharistie werd gevierd. In het dagelijkse leven stond of 

staat de kerk midden in de maatschappij en vervulde of vervult zij tevens charitatieve, diaconale en 

sociale functies (Bijsterveld, 2008; p. 132-134). Het is daarmee in feite een misvatting dat 

herbestemming naar een profane bestemming bij voorbaat al uitgesloten wordt vanuit het argument 

dat een religieus gebouw altijd een religieus gebouw blijft en derhalve ook te allen tijde een 

religieuze functie dient te hebben. Het standpunt botst tevens op maatschappelijke bewegingen, 

omdat de sloop van een kerkelijk gebouw vrijwel altijd op verzet uit de (directe) woonomgeving stuit.  

 

In het verleden hebben incidentele overheidsmaatregelen geleid tot niet-sacrale herbestemmingen, 

zoals tijdens de Franse tijd toen kloosters werden toe geëigend door de Franse overheersers (BHIC, 

2009). Vooral de meer geleidelijke processen, na bijvoorbeeld langdurige leegstand en ernstige 

verpaupering, hebben er toe geleid dat bepaalde religieuze gebouwen een andere bestemming 

kregen. De Maagdkerk in Bergen op Zoom (thans theater), de Dominicanenkerk in Maastricht 

(boekhandel en daarvoor carnavalslocatie) en het Kruisherenhotel te Maastricht (voorheen –

klooster) zijn hiervan het levende bewijs, een religieuze functie kan menigeen zich niet meer 

voorstellen in deze gebouwen (Nelissen, 2008; p. 14). Dit betekent dus dat een profane bestemming 

die op het eerste gezicht ongepast wordt gevonden, later weldegelijk passend gevonden kan worden. 

Een niet-religieuze herbestemming lijkt daarmee niet per definitie slecht, maar kan juist goed 

uitpakken.  

Volgens Klok (interview 2009) is dit te verklaren vanuit het oogpunt van gevoeligheid. De 

voorbeeldsituaties zijn religieuze gebouwen die al langere tijd niet meer een religieuze functie 

invulden. In gevallen waarbij vele generaties zich niet meer de religieuze functie kunnen herinneren, 

vallen veel bezwaren af; ook puur omdat het eigendom dan vaak reeds buiten de kerkelijke macht 

ligt. In de genoemde gevallen, waarbij met respect is omgegaan met het voormalige religieuze 

karakter van het gebouw, wordt de profane herbestemming binnen kerkelijke kringen veelal 

gewaardeerd. 

 

De beschreven stellingname van het Aartsbisdom en de Bisdommen is exemplarisch voor de 

problematiek rondom de herbestemming van Brabantse kloosters. Een nieuwe herbestemming dient 

vanzelfsprekend de kosten van het kloostercomplex (onderhoud, energie, etc.) solitair te kunnen 

dragen en dit is juist precies waar een deel van de spanning rondom herbestemming zich 

manifesteert, niet elke passende functie is daar namelijk zondermeer toe in staat. Commerciële 

functies zouden dit wellicht gemakkelijker kunnen, of bijvoorbeeld het toevoegen van bebouwing, 

maar deze lijken doorgaans snel af te vallen omdat ze niet passend geacht worden.  
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Daarmee worden op basis van ondermeer de gevoeligheid niet-maatschappelijke functies geenszins 

nagestreefd. Cruciale belemmeringen spelen zich echter ook buiten het domein van gevoeligheden 

af. Een kloostergebouw valt in beginsel moeilijker te herbestemmen vanwege de typische c.q. 

bijzondere bouwkundige structuur. Een verbouwing van bijvoorbeeld een klooster met veel 

kloostercellen is in veel gevallen voor de nieuwe functie niet alleen tijdrovend, maar bovenal zeer –

en soms ook te– kostbaar. Sloop en het bouwen van een nieuw pand is in veel gevallen financieel 

aantrekkelijker dan het verbouwen van het –veelal verouderde- complex, maar stuit vanzelfsprekend 

doorgaans op veel bezwaar omdat het oude gebouw verdwijnt. Over dit in de volgende paragrafen 

meer. 

 

5.2.3 Tot slot 

In deze paragraaf is duidelijk geworden dat het herbestemmen van een klooster alles behalve 

eenvoudig is, eens te meer door de religieuze gevoeligheden die er aan kleven. Duidelijk is wel dat de 

herbestemming van een klooster in dat opzicht eenvoudiger is dan dat dit doorgaans bij een kerk is. 

De gevoeligheden zijn het grootst wanneer de situatie van (gedeeltelijke) herbestemming vers van 

aard is, gevoeligheden ebben na verloop van tijd namelijk veelal weg. Eveneens is duidelijk geworden 

dat een kloosterorde of –congregatie niet solitair kan handelen in het vraagstuk van herbestemming, 

maar dat zij verantwoording schuldig is aan een aantal partijen. In de volgende paragraaf zal verder 

ingegaan worden op de herbestemmingsmogelijkheden en in het bijzonder de soorten 

herbestemming. In 5.4 wordt vervolgens ingegaan op de posities van de diverse geloofsorganisaties. 

 

5.3 Mogelijke herbestemmingen       Figuur 6: functies  

Brabantse kloostercomplexen 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is reeds kort 

ingegaan op indeling van mogelijke nieuwe 

bestemmingen in kerkelijke gebouwen. Alhoewel het 

duidelijk moge zijn dat kloosters niet eenzelfde positie 

innemen als kerken, leent de opgestelde indeling van 

de Taskforce Toekomst Kerkgebouwen zich wel als 

een degelijke categorisering waarin toekomstige 

bestemmingen onderverdeeld kunnen worden.   

            

              Bron: Heijsteeg, 2003; p. 35 

De aangehaalde opsomming komt neer op het volgende: 

1. Religieuze herbestemming          

2. Maatschappelijke herbestemming        

3. Particuliere herbestemming (TFTK, 2009)       

In deze paragraaf wordt deze indeling stapsgewijs behandeld. In de scriptie van Heijsteeg (2003, 35) 

komt deze indeling ook tot uiting. Het diagram in figuur 6 is een weergave van alle 

kloostercomplexen van Brabant, waaronder ook de kloosters die in het verleden reeds zijn 

herbestemd. Het onderdeel herbestemmingen komt daardoor vertekend tot uitdrukking, maar 

buiten het rode vlak van kloosterherbestemming (ruim 25%) zijn duidelijk de drie categorieën van de 

TFTK te herkennen. Met name de herbestemming ‘wonen’ spreekt met een kleine 20% tot de 

verbeelding, waarover in paragraaf 5.3.3  meer. 
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Vanzelfsprekend zijn de soorten herbestemming afhankelijk van het bestemmingsplan dat voor het 

complex geldt. Vaak is herziening van het bestemmingsplan nodig om een bestemming mogelijk te 

maken, of kan de overheid juist gebruik maken van dit gegeven om een bepaalde bestemming 

onmogelijk te maken. Zeker voor ontwikkelingen in het landelijke gebied die niet wenselijk worden 

geacht, kan dit een geëigend instrument. Meer hier over in de volgende paragraaf (5.4) en in het 

eerdere hoofdstuk 3.  

Gerelateerd aan het onderscheid van landelijke en stedelijke complexen is het de mate van 

betrokkenheid van de maatschappij. Een kloosterbeweging die gesitueerd is in het landelijk gebied is 

vaak een meer afgezonderde, ofwel introverte of contemplatieve vereniging. De herbestemming 

voor deze complexen kent verschillen met meer maatschappelijk betrokken complexen. 

In principe geldt dat de herbestemming van een kloostercomplex door de overheid niet 

tegengewerkt wordt, waarbij het principe van ‘uitbreiding door inbreiding’ gehanteerd wordt. 

Uiteraard gelden daarbij wel tal van voorwaarden, waarbij onder andere de waarborging van het 

karakter van de omgeving en het complex een belangrijke rol spelen. 

 

5.3.1 Religieuze herbestemming 

Zoals bij aanvang van deze subparagraaf werd gesteld, is het in dienst houden van een 

kloostergebouw met kloosterfunctie in vrijwel alle gevallen van leegstroom en vergrijzing op termijn 

uiteindelijk onmogelijk. Hetzelfde geldt voor kerken; ook deze kunnen moeilijk in de eredienst 

gehouden worden, wanneer het kerkbezoek blijft afnemen en geen enkel signaal er op wijst dat 

verbetering hiervan voor de hand ligt.  

Het herbestemmen van kloosters of kerken aan andere religies die een dergelijk gebouw wel in stand 

kunnen houden, lijkt een voor de hand liggende oplossing. Een dergelijk behoud wordt ook door de 

Taskforce Toekomst Kerkgebouwen (TFTK, 2009) voorgeschreven als een goede en degelijke 

mogelijkheid om een kerkgebouw met respect voor het verleden te kunnen behouden.  

Duidelijk is dat dit een maatschappelijke stellingname is en in ieder geval geen Rooms-katholieke, 

aangezien het Aartsbisdom mordicus tegen is. In het verleden is dit wel gebeurd, zoals met de 

voormalig R.K. Emmäuskerk in Utrecht die tot moskee werd herbestemd, volgens Klok (2005) was dat 

‘eens maar nooit meer’. Deze stellingname is volgens Klok (Interview 2009) gebaseerd op het 

principe van de zogenaamde wederkerigheid: het is voor Christenen bijvoorbeeld onmogelijk om 

Saoedi-Arabië een kerkgebouw neer te zetten. Daarnaast speelt mee dat bij de herbestemming van 

deze kerk er een hoop onduidelijkheden waren. Zo waren er afspraken gemaakt over het verwijderen 

van het altaar, maar toen deze plots op straat stond voor de vuilnisman, bleken deze afspraken niet 

met de juiste beslissingsbevoegde instantie gemaakt. Deze gang van zaken heeft daarmee de 

bereidheid van het Bisdom om zaken te doen met de Moslimgemeenschap alles behalve goed 

gedaan (Pollmann, 1995; p. 22).  

Iets soortgelijks geldt voor de herbestemming van het Sankt Ludwig klooster in Vlodrop-Station, wat 

aan het eind van de 20e eeuw in handen kwam van de Transcendente Meditatiebeweging van 

Maharishi Yogi die het vervolgens zo snel mogelijk wilde slopen. Nadat deze stroming hier in 2001 

illegaal aan begon, is zij later terug gefloten door de Raad van State omdat het een Rijksmonument is 

(Coppus, 2007). Na langdurig juridisch getouwtrek over onder andere het –al dan niet– intrekken van 

de monumentale status staat het pand op dit moment voor een groot deel te verpauperen. 

Deze twee voorbeelden tonen aan dat het vooral gevoelig bezwaren zijn die ten grondslag liggen aan 

het standpunt van de Bisdommen dat het niet gewenst is om andere religies leegstaande Rooms-

katholieke gebouwen te laten overnemen.  



 
57 

 

Voorts is het plaatsen van een geloofsgemeenschap die relaties heeft met de orde of congregatie, of 

in ieder geval binnen hetzelfde geloof vallen, één van de weinige opties op het gebied van religieuze 

herbestemming. Op basis van de aangehaalde, haast catastrofale, voorbeelden in Utrecht en 

Vlodrop–Station is dit allerminst verwonderlijk, maar wel een pijnlijke constatering. Los van de vetes 

die zich in het verleden wereldwijd hebben afgespeeld tussen verschillende geloven, illustreren de 

twee voorbeelden op pijnlijke wijze de huidige onmogelijkheden voor herbestemming van een 

klooster of kerk naar een andere religie aan. De inventarisatie van Heijsteeg (2003) blijkt deze stelling 

te onderbouwen, met de kanttekening dat de Nederlands Hervormde kerk wel genoemd wordt als 

nieuwe bestemming van voormalige klooster(delen) (Heijsteeg, 2003; p. 95-98). De mogelijkheid tot 

een nieuwe religieuze bestemming blijft daarmee echter bijzonder beperkt. 

 

5.3.2 Maatschappelijke herbestemming 

De tweede herbestemmingsmogelijkheid die wordt geopperd door de TFTK, zijn bestemmingen met 

een maatschappelijk oogmerk. Met maatschappelijke doeleinden worden over het algemeen 

instellingen bedoeld die niet of beperkt commercieel van aard zijn.  

Wanneer gekeken wordt naar deze categorie kan een verdere indeling gemaakt worden. Globaal kan 

een verdeling gemaakt worden naar: 

- zorg 

- onderwijs 

- culturele instellingen 

- overheidsgerelateerde instellingen.  

Andere indelingen zijn uiteraard ook goed mogelijk, maar in deze scriptie wordt deze indeling 

gehanteerd vanwege de brede dekking van het aantal categorieën. Met name zorg en onderwijs zijn 

functies waarop veel kloosterordes en –congregaties zich in het verleden hebben geconcentreerd. 

Het spreekt daarom voor zich dat deze bestemmingen geschaard kunnen worden onder de noemer 

van ‘passende herbestemmingen’. 

 

Zorg 

Wat betreft de herbestemming in de zorg, is er eerder in dit onderzoek al het een en ander aan bod 

gekomen. In de voorbijgaande decennia zijn er reeds enkele kloostercomplexen in Nederland, maar 

zeker ook in Brabant herbestemd tot zorglocaties. Daarbij heeft zich soms ook de situatie 

voorgedaan dat een orde of congregatie de zorgfunctie vanaf medio 1965 heeft moeten afstoten c.q. 

overdragen aan een zorginstelling, als gevolg van de invoering van de Mammoetwet in datzelfde jaar. 

Voor kloosters die vrijkomen in de bebouwde kom liggen er anno 2009 met betrekking tot de 

zorgfactor in alle waarschijnlijkheid ook meer mogelijkheden in het verschiet. Het situeren van de 

zorg op afgelegen buitenstedelijke locaties zorgt immers voor een ongewenst verschijnsel, namelijk 

het beeld dat zorgbehoevenden buiten de maatschappij geplaatst worden. Men spreekt in dat 

opzicht van zogenaamde ‘vermaatschappelijking van de zorg’ (Busman, 2003; p. 9). Zeker voor 

locaties waar in voorbijgaande decennia deze zorginstellingen wel tot stand zijn gekomen, vormt dit 

een nieuw probleem: reeds herbestemde kloostercomplexen kunnen alsnog leeg komen te staan. 

Om toch op enige wijze in te kunnen spelen op deze trendverschuiving, zullen voor met name de 

afgelegen kloostercomplexen oplossingen gevonden moeten worden. Om de zorgbehoevenden te 

kunnen betrekken bij de maatschappij, zijn er feitelijk twee opties: 

1. het verplaatsen van de zorglocatie naar een urbane omgeving, met als gevolg 

herbestemming van de huidige (klooster-)locatie 
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2. de maatschappij naar de afgelegen locatie toe halen 

De eerste optie is niet wenselijk, maar bovendien ook voor de zorgverlenende instantie een kostbare 

aangelegenheid en derhalve niet aantrekkelijk. Indien er ruimte genoeg voor handen is op het terrein 

van het buitenstedelijke klooster, is optie 2 een reële mogelijkheid. Haast vanzelfsprekend kleven 

ook hier natuurlijk bijzonder veel nadelen aan, die de realisatie er alles behalve eenvoudiger op 

maken.  

 

Onder optie twee wordt in principe verstaan dat er gebouwd wordt. In een buitenstedelijke c.q. 

landelijke omgeving kan dit de nodige problemen geven, vaak is bouwen in het buitengebied 

verboden wanneer er binnen het stedelijke gebied nog uit- of inbreiding mogelijk is.  

Voorbeelden van voormalige kloosters die thans dienst doen als zorglocatie en waar plannen voor 

woningbouw voor de markt worden opgesteld, zijn ondermeer Providentia te Sterksel en Landpark 

Assisië nabij Biezenmortel (zie figuur 7). 

 

Figuur 7: Voorbeeld van zorglocatie in  

het buitengebied: Landpark Assisië nabij Biezenmortel 

Zorg is daarmee allerminst een 

herbestemmingsvorm die tegenwoordig geen 

kans van slagen (meer) heeft. Hoewel de 

hedendaagse opvatting is dat zorg op 

wijkniveau geconcentreerd dient te zijn, tonen 

de voorbeelden van Huize Assisië en 

Providentia aan dat de vaak grootschalige 

buitenstedelijke complexen kansen bieden 

voor vernieuwing. Daarnaast bieden de huizen 

natuurlijk ook de mogelijkheid, om de kosten 

te kunnen drukken.  

Er kan ook een kanttekening geplaatst worden 

Bron: josvdlans.nl, 2009           bij dit geheel.  Alhoewel duidelijk is  

                geworden dat zorg een passende functie kan 

zijn voor de herbestemming van kloostercomplexen, mede vanuit de oorsprong van diverse 

kloosterbewegingen, staan zorgcoöperaties tegenwoordig ook niet meer in de rij om deze gebouwen 

te exploiteren. Hoge gebruikskosten zijn hier mede de oorzaak van, naast de trend van 

vermaatschappelijking die zoals gezegd een belangrijke rol speelt (Busman, 2003; p. 9). Dit geldt voor 

zowel de ouderenzorg, als voor de zorg voor gehandicapte mensen. Dat wil overigens niet zeggen dat 

verwacht kan worden dat zorginstellingen geen kloostercomplexen in de toekomst meer willen 

exploiteren; de verwachting is namelijk dat –als gevolg van de vergrijzing– het aantal 

zorgbehoevenden richting het jaar 2020 sterk stijgt en binnen de bebouwde kom is er geen 

oneindige ruimte voor vermaatschappelijking van de zorg. Bovendien zijn er ook mensen die geen 

principiële bezwaren hebben tegen grootschalige zorginstellingen (Busman, 2003; p. 12).  

Riante uitbreiding, bijvoorbeeld in de vorm van woningbouw, is duidelijk dé manier om de nadelige 

hoge gebruikskosten te kunnen drukken. De vraag is dan ook in hoeverre de vermaatschappelijking 

van de zorgdaadwerkelijk in sommige gevallen dé hoofdreden is om woningbouw te plegen, extra 

inkomsten voor de ontwikkelaar zijn immers altijd welkom. De beoordeling van de noodzaak tot 

(uitgebreide) woningbouw door de overheid is daarmee bijzonder lastig van aard. 
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Onderwijs           

Wanneer het aankomt op onderwijsinstellingen, kunnen kloosters een rol van betekenis spelen. Zoals 

gezegd, zijn er veel kloosterordes en –congregaties die een onderwijsfunctie vanuit het verleden 

vervullen. In sommige gevallen zijn er ook internaten opgericht, waar het onderwijs in het verleden 

door de kloosterleden gegeven werd. Een goed voorbeeld hiervan is het kloostercomplex Eikenburg, 

van de Broeders van Liefde in Eindhoven. Tot aan de zomer van 2009 is hier het ROC Eindhoven met 

de opleiding Welzijn, Cultuur & Onderwijs gevestigd (zie figuur 8). 

 

Figuur 8: Voormalig internaat Eikenburg (Broeders 

             van Liefde te Eindhoven) 

Een definitieve herbestemming van een  

kloostercomplex tot onderwijsinstelling ligt echter 

niet altijd direct voor de hand. Logischerwijs geldt 

dat voor kloosters in het stedelijke gebied een 

onderwijsfunctie een goede mogelijkheid is, 

vanwege het grote bereik van leerlingen of 

studenten. Voor de meer afgelegen kloosters in 

het buitengebied ligt een onderwijsfunctie niet 

altijd direct voor de hand, tenzij het karakter van 

de instantie en/of opleiding dermate 

hoogaangeschreven is, dat een bereik van 

specifieke leerlingen of studenten      Bron: A. van Tilburg, 2009 

zondermeer gegarandeerd is. Daarbij kan gedacht  

worden aan  mensen met een beperking, of bijvoorbeeld een opleiding op het gebied van theologie. 

Duidelijk is wel dat het vinden van een onderwijsbestemming in het buitengebied bijzonder moeilijk 

is, vanwege metname de beperkte mobiliteitsmogelijkheden van de vaak jonge doelgroep. 

 

Culturele herbestemmingen 

De derde vorm van maatschappelijke herbestemming die hier wordt onderscheiden, draait om 

culturele instellingen. Ook op dit punt zijn diverse gradaties mogelijk, van grootschalige en 

bovenlokale organisaties tot meer voorzieningen op wijkniveau. Een belangrijke directe 

initiatiefnemer hierbij kan de bevoegde gemeente zijn, die het behoud van een klooster tot prioriteit 

kan hebben verheven en dit kan verenigingen met het realiseren van andere maatschappelijke 

doeleinden. Daarbij kan gedacht worden aan de realisatie van een cultureel dienstencentrum voor de 

wijk, huisvesten van een gemeentedienst. Het herbestemmen tot bijvoorbeeld een Stadsschouwburg 

zoals de Maagd in Bergen op Zoom biedt ook mogelijkheden, alhoewel het voor een klooster in 

vergelijking tot een kerk moeilijker kan zijn een passende herbestemming te vinden in verband met 

de grootte van het complex (TFTK, 2009). 

Overigens lijkt het voor zich te spreken dat het herbestemmen van een klooster tot een pand met 

maatschappelijke bestemming meer kansen heeft binnen de stedelijke omgeving. Het realiseren van 

een cultureel centrum in het buitengebied ligt immers niet direct voor de hand. De inventarisatie ven 

Heijsteeg (2003) toont aan dat het aantal culturele (wijk)centra alles behalve gering is. Belangrijke 

reden hiervoor kan gezocht worden in de verklaring dat het een gemeente er vaak aan is gelegen om 

het behoud van een klooster te stimuleren en daar ook een voortrekkende rol in te spelen.  Het 

realiseren van een cultureel centrum is dan vaak passend omdat ruimte kan geboden worden aan 
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meerdere voorzieningen, maar ook omdat aan de basiswaarden van een klooster weinig afbreuk 

gedaan wordt. 

 

Zingeving               

Wellicht een van de meest passende herbestemmingen is een herbestemming met spirituele inslag. 

Zoals eerder in deze scriptie reeds werd gesteld, zijn mensen ondanks een lager kerkbezoek nog 

steeds geïnteresseerd in spiritualiteit en het geloof. Zeker in de hedendaagse drukke wereld, zijn 

mensen steeds meer bezig met het ‘zoeken naar zichzelf’.  

Adviesbureau Agro & Co heeft als oplossing voor de leegkomende kloosters in het Brabantse 

landschap gezocht naar nieuwe bestemmingen die passen bij de voormalige kloosterfunctie. Hiertoe 

is het concept van ‘Bossen van bezinning’ (Agro & Co, 2008) ontwikkeld, waarbij voor de 

leegkomende kloosters vooral een zingevende bestemming wordt voorgesteld. Zingeving is voor 

kloosters een activiteit die dicht bij de eigen waarden staat, maar zeker ook bij de huidige 

maatschappij. Zoals bij alle herbestemmingen geldt ook op deze plaats de opmerking dat metname 

voor de traditioneel contemplatieve ordes (een dergelijke) openstelling bijzonder moeizaam zal zijn. 

Vooral is zingeving in deze daarom een goede optie voor gedeeltelijke openstelling, waarmee 

definitieve sluiting uit- of wellicht zelfs afgesteld kan worden. Onder zingeving wordt veelal verstaan 

dat mensen naar het klooster gaan om tot zichzelf cq. tot rust te komen, een periode over meer 

dagen is daarbij vaak eerder regel dan uitzondering.            

     

Fig. 9: Voormalig klooster Huize Steenwijk,  

Thans ZIN te Vught                    

Veel kloosters zien in dat dit een geëigende methode 

kan zijn om mensen door middel van een zogenaamde 

retraite een paar dagen in het ritme van het klooster 

mee te laten lopen. 

Met zingeving zijn er echter ook andere zaken mogelijk 

dan alleen retraite, een goed voorbeeld hiervan is het 

ZIN in Vught. Hier kunnen bedrijven onder andere 

vergadersessies in een verfrissende, spirituele 

omgeving houden om op deze manier inspiratie op te  

doen die binnen de traditionele bedrijfsmuren  

Bron: loopbaan.nl, 2009         moeizaam tot stand komt. 

 

               Fig. 10: Klooster Lumina te Waspik 

Een belangrijke kanttekening bij dit geheel, is dat de markt geen 

oneindige mogelijkheden biedt voor zingeving. Het 

verzadigingspunt wordt vroeg of laat bereikt, iets waar Agro & 

Co. inmiddels zelf ook tot de conclusie is gekomen. In de 

provincie Noord-Brabant is er volgens hen plaats voor circa  5 

kloosters die herbestemd kunnen worden tot een zingevende 

functie. Kansen liggen wat dat betreft voor elke orde of 

congregatie op het vlak van differentiatie; unieke concepten 

hebben een degelijke overlevingskans. Voor sommige kloosters 

die bijvoorbeeld retraite aanbieden zitten al voor lange tijd   Bron: eigen foto, 2009 
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voor lange tijd volgeboekt, waarbij wachtperioden van ruim een jaar zich meer dan eens voordoen. 

Daarnaast is het belangrijk om in te zien dat kerkelijke c.q. religieuze kringen soms argwanend staan 

ten opzichte van zingevende instanties, omdat deze in hun ogen (te) commercieel gericht zijn. Het 

karakter van de zingevingsvorm speelt daarom in belangrijke mate mee bij de overweging om 

zingeving een kans te bieden (Leeuwen, 2009; interview).          

 

Assielzoekerscentra 

Uit de inventarisatie van Heijsteeg blijkt dat het aantal assielzoekerscentra (voorts AZC) onder 

voormalige kloosters met het aantal van één in de inventarisatie erg laag is. Bovendien wordt 

geconstateerd dat de AZC’s gekenmerkt worden door een hoge variatie in het aantal assielzoekers 

(Heijsteeg, 2003; p. 53 & 97). Het Centraal Orgaan Assielzoekers (voorts COA) regelt deze opvang in 

opdracht van het ministerie van Justitie (COA site, 2009). Het probleem zit hem dus allereerst in het 

feit dat leegstand van een AZC ongewenst is, omdat dit een feitelijke onnodige hoge organisatorische 

en financiële druk tot stand brengt. Daar komt bij de exploitatiekosten bij het gebruik van een 

waardevol en/of monumentaal pand in vergelijking tot nieuwbouw een flink stuk hoger liggen. Dit is 

voor overheidsgerelateerde instellingen –zoals een AZC– een directe reden dat dergelijke instellingen 

voorts nieuwbouw vaak boven oude gebouwen verkiezen, omdat deze in vergelijking minder kosten 

vragen op het gebied van ondermeer energie en onderhoud. Dit terwijl er vaak een vast budget per 

persoon of instelling geldt, waardoor een dergelijke dure exploitatie moeilijk op te brengen valt 

(Boers, 2009; interview). 

 

5.3.3 Private herbestemming 

De private herbestemming is een veel voorkomende herbestemming bij kloostercomplexen. Zoals 

reeds bleek uit figuur 6, zijn particuliere bestemmingen de meest voorkomende vorm van nieuwe 

functies. In relatie tot de categorisering van Heijsteeg, wordt de categorie ‘privaat’ ondergebracht in: 

- wonen 

- horeca & leisure 

- conferentiecentrum 

- bedrijfshuisvesting (kantoren) 

- detailhandel 

Zoals in de inleiding reeds werd gesteld, is niet elke nieuwe bestemming mogelijk als gevolg van 

bepalingen in het vigerende bestemmingsplan.  Zeker voor private bestemmingen kan gelden dat 

aanpassing van het bestemmingsplan minder eenvoudig gaat dan bij herbestemmingen met een 

maatschappelijk doel, omdat de ideële inslag ontbreekt. 

 

Wonen             

Voor wonen geldt dat dit de meest voorkomende vorm van herbestemming is. Zoals in paragraaf 

5.2.2 werd vermeld, worden kloosters vanuit religieuze kringen vooral als woonhuizen gezien. De 

herbestemming van een klooster tot een woonlocatie is daarom vanuit die kringen principieel minder 

bezwaarlijk dan bij andere vormen van herbestemming op het private vlak. Wonen geldt hiermee  

zowel commercieel als inhoudelijk als de aantrekkelijkste optie voor nieuwe functie van kerken (Bol,  

van der, 2008) en -als afgeleide daarvan- kloosters.   
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Vaak wordt echter nog het principe van ‘slopen   Figuur 11: de Binkchof te Velp   

als het kan, behouden als het moet’ (paragraaf 

5.2.2) gehanteerd omdat het herbestemmen 

van een complex door middel van sloop in 

sommige gevallen 8 keer zoveel (!) op kan 

brengen als het herstructureren er van door met 

name de ingewikkelde bouwconstructies (Bol, 

van der, 2008). Een kloostergebouw valt 

daarmee in beginsel moeilijk te herbestemmen 

vanwege de bouwkundige structuur. Een 

verbouwing van een klooster met veel 

kloostercellen is in veel gevallen voor de nieuwe 

functie niet alleen tijdrovend, maar bovenal zeer  Bron: A. van Tilburg, 2009 

–en soms ook te– kostbaar.    

Los van de principiële drempel die in dit geval erg laag blijkt te liggen, speelt zoals gesteld het    

kostenplaatje bij de herbestemming in belangrijke mate mee. Bij het realiseren van (koop-)woningen   

kunnen direct na oplevering van de herbestemming de kosten die gemaakt zijn bij de verbouwing 

terug verdiend worden. Daardoor is de herbestemming tot woningen op zichzelf een aantrekkelijke 

optie om het behoud van een kloosterpand te kunnen verzekeren. 

 

Voor kloosters die buiten de bestaande bebouwde kom liggen, is herbestemming tot wonen in eerste 

instantie moeilijker. De markt op het ‘platteland’ is immers doorgaans slechter (Interview Klok, 

2009). Wanneer een klooster in het buitengebied toch tot een gebouw met woonfunctie wordt 

getransformeerd, kan het klooster betrokken worden in een meer algemeen uitbreidingsplan van de 

bestaande bebouwde kom. Zodoende kan het fungeren als ‘eyecather’ voor de uitbreiding en stijgt 

niet alleen de maatschappelijke betrokkenheid, maar bovenal ook de kwaliteit van de bouwomgeving 

(Heijsteeg, 2003; p. 74). Een goed voorbeeld hierbij is het uitbreidingsgebied in Velp (N-B), waarbij 

het bestaande dorp wordt uitgebreid in de richting van het voormalige klooster Mariëndaal van de 

paters Jezuïeten, thans ‘de Binckhof’ genaamd (zie figuur 11). Naast de woningen in het voormalige 

klooster zelf, worden op het terrein meerdere woningen gerealiseerd en is er reeds ondermeer een 

Brede School gesitueerd (BHIC, 2009). Voor verdere informatie, zie hoofdstuk zeven. 

 

Horeca & leisure 

Uit de inventarisatielijst van Heijsteeg uit 2003 blijkt dat weinig kloosters reeds zijn herbestemd tot 

een functie op het gebied van horeca of leisure, er wordt van drie kloosters aangegeven dat ze 

herbestemd zijn tot horeca (Heijsteeg, 2003; p. 95-96). Dit lage aantal is in geen geval verwonderlijk 

te noemen, aangezien zich op dit gebied de gevoeligheden rondom herbestemmingen bijzonder 

duidelijk manifesteren. Bedrijven op het gebied van horeca en leisure zijn wezenlijk verschillend van 

de oorspronkelijke functies die een klooster kenmerken, waardoor de typerende elementen zoals 

rust en bezinning worden aangetast. Vanuit die zin worden met name vanuit religieuze kringen 

dergelijke herbestemmingen ontmoedigd of zelfs onmogelijk gemaakt. Dat wil echter niet zeggen dat 

de religieuze bewegingen de enige partijen zijn die principiële bezwaren uiten, ook van uit 

overheidswege wordt niet elke nieuwe bestemming zomaar wenselijk geacht. 
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Ondanks dat horeca en leisure-functies in beginsel niet worden toegestaan, zijn er toch meerdere 

kloosters die zijn herbestemd op deze vlakken. Lichtend voorbeeld hiervan is het Kruisherenhotel in 

Maastricht, zie figuur 12. 

 

Figuur 12: Kruisherenhotel te Maastricht 

 

Dit klooster in het zuiden van Limburg heeft al ruim 

twee eeuwen geen religieuze functie meer. Voordat 

het een hotel met restaurant werd, zat onder andere 

het Rijkslandbouwproefstation er in. Nadat het gebouw 

in de jaren ’80 van de 20e eeuw zwaar verpauperd 

raakte, werd het begin van de 21e eeuw gerenoveerd 

tot een luxe hotel in de hogere prijsklasse. Een 

belangrijke voorwaarde die bij een Rijksmonument als 

het Kruisherenhotel gesteld werd, is dat de 

verbouwingen reversibel zijn. Dat wil zeggen dat de 

aangebrachte veranderingen op enig moment Bron: 

unusualhotelsoftheworld.com, 2009         zonder toebrengen van schade weer weg te halen zijn,  

              om het gebouw toch in de oorspronkelijke staat te 

houden. Dit voorbeeld toont aan dat het realiseren van een horecagelegenheid niet bij voorbaat 

kansloos hoeft te zijn. Door zijn wonderlijke herbestemming is het Kruisherenhotel de zogenaamde 

uitzondering die de regel bevestigt. Het Kruisherenhotel is exemplarisch voor het gegeven dat 

gevoeligheden bij herbestemmingen na verloop van tijd op de achtergrond verdwijnen, vaak omdat 

veel generaties zich op dat moment vaak niet eens meer de oorspronkelijke religieuze functie zich 

kunnen herinneren (Interview Klok, 2009). Daarnaast is het zodat er door verpaupering een 

zogenaamde hellingsvlak wordt bereikt waarop nog maar twee opties mogelijk zijn: sloop óf behoud 

van het pand door middel van een aanvankelijk ongewenste profane functie. Laatstgenoemde optie 

verdient in dat geval vaak de voorkeur. 

 

Het voorbeeld van het kruisherenhotel in Maastricht is echter niet exemplarisch voor alle kerkelijke 

gebouwen die herbestemd worden tot horeca. De voormalige St. Josephkerk in ’s Hertogenbosch is 

begin jaren ’90 herbestemd tot party- en zalencentrum De Orangerie, tegen de wens van het Bisdom 

’s Hertogenbosch in. Andere partijen noemen het acceptabel of zelfs mooi (TFTK, 2009). Het Bisdom 

had echter geen zeggenschap meer, omdat de kerk reeds sinds 1971 geen kerkelijke functie meer 

had. Desondanks blijkt de periode van twee decennia nadien te kort zijn geweest om de 

gevoeligheden rondom herbestemming op de achtergrond doen verdwijnen. 

           

Een goed voorbeeld van leisure is het welbekende Holland Casino in Breda. Deze voormalige 

kloosterkazerne is in 2003 getransformeerd naar casino, als onderdeel van een totale 

binnenstedelijke planontwikkeling rondom het Chassétheater. Dit voorbeeld heeft veel gelijk met het 

Kruisherenhotel in Maastricht, ondermeer de reversibiliteitsfactor is meegenomen in de 

transformatie tot casino. Zo is gekozen voor een overkapping van de binnenplaats die technisch los 

staat van het oude klooster. Daarnaast geldt ook voor het Holland Casino in Breda dat de 

gevoeligheden rondom herbestemming sterk op de achtergrond liggen, omdat het complex al lange  

tijd geen religieuze functie meer heeft: aan het begin van de 19e eeuw werd het klooster  
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verbouwd tot kazerne. Mede vanwege de omvang van het complex heeft het een ruime periode 

geduurd eer dat de gemeente Breda een passende bestemming kon vinden die tevens kon dienen als 

versterking van de binnenstad (Rutten, 2003). 

 

Figuur 13: Voormalige binnenplaats Kloosterkazerne  

Breda, thans Holland Casino 

Een belangrijke kanttekening die geplaatst dient 

te worden bij dit geheel, is wederom het verschil 

tussen landelijke en meer stedelijke complexen. 

Voor landelijke complexen geldt doorgaans, maar 

zeker in relatie tot horeca en leisure, een 

moeilijkere markt (Interview Klok, 2009). 

Typerend voor deze landelijke complexen is dat 

deze doorgaans groter zijn dan in stedelijke 

gebieden waardoor specialisering op een bepaald 

marktsegment noodzakelijk is om op structurele 

basis een specifiek publiek te kunnen trekken.  

Met betrekking tot de stedelijke gebieden in  

Bron: Tilburg.com, 2009            Noord- Brabant, kan horeca en leisure met  

                 name in het kader van de inbreiding die in 

stedelijke gebieden verkozen wordt boven uitbreiding, een goede oplossing zijn. Maar dit is 

uitsluitend mogelijk indien de gevoeligheden geen of beperkte invloed hebben en dit is zoals gezegd 

vooral zo wanneer het kloostercomplex al lang geen kloosterfunctie meer heeft. 

            

Conferentiecentra       

Conferentiecentra zijn locaties waar plaats geboden moet kunnen worden aan grote groepen 

mensen. Vooral de grotere kloostercomplexen lenen zich voor deze functie en in het bijzonder de 

grote landelijke complexen in het buitengebied. Dit omdat deze door hun veelal oorspronkelijke 

introverte karakter vaak afgelegen zijn en  

daardoor in beginsel geschikt zijn voor    Figuur 14: Conferentiecentrum Bovendonk te Hoeven 

conferentiecentra.  De rustieke uitstraling 

van kloosters maakt dat geïnteresseerde 

partijen een klooster een geschikte   

locatie voor een conferentiecentrum kunnen 

vinden. Bovendien zal een conferentiecentrum 

in de regel op minder principiële bezwaren 

stuiten binnen religieuze en overheidskringen, 

omdat relatief weinig afbreuk gedaan hoeft te 

worden aan het oorspronkelijke complex. 

Uit de inventarisatie van Heijsteeg (2003) blijkt 

dat het aantal conferentiecentra bij    

herbestemmingen echter beperkt (drie) is,   Bron: eigen foto, 2009 

waaruit geconcludeerd kan worden dat de  
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markt voor dergelijke functies niet onbeperkt is. Los van de vraag vanuit de markt, is ook niet elk 

klooster zondermeer een geschikte locatie voor het realiseren van een conferentiecentrum vanwege 

de uiteenlopende eisen die gesteld worden aan een dergelijke functie.  

 

Bedrijfshuisvesting 

Voor individuele bedrijfshuisvesting is de grootte van het bedrijf vanzelfsprekend van invloed op de 

vraag of een bepaald voormalig klooster een geschikt pand is voor de vestiging van dat betreffende 

bedrijf. De grote landelijke complexen kunnen in principe hooguit geschikt zijn voor (middel-)grote 

bedrijven, of voor een verzameling van bedrijven. Vanwege de bouwkundige structuur en de 

oorsprong van kloosters zijn functies op het gebied van (grootschalige) fabricage in beginsel geen 

geschikte optie. Kantoorlocaties kunnen daarentegen wel een goede optie zijn, omdat weinig afbraak 

gedaan hoeft te worden aan het oorspronkelijke klooster.  

Het is echter wel de vraag of bedrijven bereid zijn veel geld te steken in een verbouwing om het 

klooster passend te maken, wanneer goedkopere locaties voor handen zijn. In het kader daarvan is 

het ook twijfelachtig of medewerking van de gemeente en/of provincie verwacht kan worden 

wanneer andere locaties beschikbaar zijn; paragraaf 3.5 zal hier nader op in gaan. De inventarisatie 

van Heijsteeg uit 2003 toont echter aan dat het aantal kantoorlocaties in voormalige kloosters 

relatief groot is en met name in de meer bebouwde gebieden. Daarmee wordt duidelijk dat deze 

vorm van hergebruik een rol kan spelen binnen het principe van ‘inbreiding boven uitbreiding’. 

Duidelijk is dat kloosters een geschikte locatie voor vooral kantoorfuncties kunnen zijn, maar dat de 

vele investeringen die hier voor vereist zijn alsmede de concurrentie met andere locaties en ook een 

meer geïsoleerde ligging van een klooster, er voor zorgen dat de keuze voor een kantoorlocatie in 

een voormalig klooster een weloverwogen besluit dient te zijn. In het algemeen geldt echter dat 

actoren die intrek willen nemen in een voormalig klooster, dat juist doen voor de exclusiviteit die een 

dergelijk pand biedt. Zoals uit paragraaf 3.4 bleek, geeft het de nieuwe gebruiker onder andere meer 

aanzien en naamsbekendheid (Seyffert, 1999; p. 10). 

 

Detailhandel               Figuur 15: Voormalige Bernadettekerk, thans supermarkt  

                  Super de Boer te Helmond  

Het meeste bekende (of beruchte) 

herbestemde Christelijke gebouw op het 

gebied van detailhandel, is de voormalige 

Bernadettekerk aan de Azalealaan te 

Helmond, wat anno 2009 in gebruik is als 

supermarkt. Dit gebouw wordt door velen 

genoemd als het schoolvoorbeeld op het 

gebied van ongewenste voorzieningen, maar 

de buurtbewoners zijn blij dat de kerk 

behouden is gebleven voor de omgeving 

(TFTk, 2009).  

Afgaand hierop, manifesteert zich ook hier 

duidelijk het eerder aangehaalde hellingsvlak  Bron: Eigen foto, 2009 

bij herbestemming: slopen óf een ongewenste  

functie, maar wel behoud van het pand? Het  
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voorbeeld in Helmond (zie figuur 15) toont aan dat de voornaamste bezwaren op het gebied van 

gevoeligheid ligt, iets wat bij vrijwel alle particuliere herbestemmingen duidelijk naar voren komt. 

Het voorbeeld toont echter eveneens aan dat de maatschappelijke gevoelens juist anders kunnen 

liggen dan de geldende opinies binnen ondermeer bestuurlijke en kerkelijke kringen. 

 

Herbestemmen tot winkelfunctie vindt bijzonder weinig plaats, zo toont de inventarisatie van 

Heijsteeg (2003) aan. Voor kloosters in de bebouwde kom wordt vaak sneller een nieuwe 

bestemming gevonden, dan dat dit bij landelijke complexen het geval is. Vanwege de aangegeven 

gevoeligheden is een herbestemming op het gebied van detailhandel in eerste instantie niet 

opportuun, tenzij de gevoeligheden meer naar de achtergrond zijn verdwenen. Voor afgelegen 

landelijke kloosters ligt het daarom nog minder voor de hand om herbestemmingen op het gebied 

van detailhandel te realiseren, zonder een aanwezige markt in de directe nabijheid is enige     

handel een utopie. Uitzondering hierop is echter  mogelijk, wanneer specialisering plaats vindt. Een 

specifiek c.q. uniek product kán een bepaald segment van de markt bedienen. Een bijkomend 

criterium voor herbestemmingen, is het gegeven dat onder de kloosters die het komende decennium 

leeg komen te staan en herbestemd dienen te worden, er veel zogenaamde ‘Moederhuizen’ 

aanwezig zijn. Ondanks dat kloosterordes en –congregaties de afgelopen decennia veel ervaringen 

hebben opgedaan met herbestemmingen, zijn deze locaties doorgaans groter van aard en in beginsel 

alleen voor ‘grote’ functies geschikt. 

 

5.3.4 Tot slot 

Duidelijk is dat voor alle vormen van herbestemming de locatie van het kloostercomplex een 

belangrijke rol speelt. Het ligt voor de hand dat het voor complexen in het buitengebied in principe 

moeilijker is om nieuwe functies mogelijk te maken dan wanneer een klooster dichtbij een dorps- of 

stadscentrum ligt, zeker wanneer het gaat om functies die sterk afhankelijk zijn van een nabije markt. 

Daarnaast is het vrij zonneklaar dat de gevoeligheden het sterkst spelen bij functies die het verst af 

liggen van de oorspronkelijke functie van een klooster: een plek van bezinning en bidden voor 

religieuzen. De profane bestemmingen zijn vaak een doorn in het oog van religieuze bewegingen, 

maar vaak verdwijnt deze weerstand voor een groot deel wel wanneer een pand al langere tijd leeg 

staat of het eigendom niet meer in handen ligt van een religieuze partij. 

Kerken zijn daarentegen vanuit dat oogpunt overigens ‘eenvoudiger’ te herbestemmen, omdat deze 

vaak gekenmerkt worden door centrale locaties en daardoor beeldbepalend zijn, met als gevolg  dat 

ze als beeldbepalend ervaren worden en daarmee iconen in de hoofden van de mensen zijn 

(Harmsen & van der Waal, 2008; p. 116). Dat wil uiteraard niet zeggen dat kloosters die landelijk 

gelegen bij voorbaat kansloos zijn, in tegendeel juist, maar het maakt het vinden van een nieuwe 

bestemming er in ieder geval niet eenvoudiger op. Het is daarmee de reden waarom dit onderzoek 

zich ent op kloosters in het buitengebied, want in steden is opheffing nooit een punt, daar wordt in 

principe altijd wel iets voor gevonden. In het landelijke gebied is dat toch wat moeilijker, want ‘over 

het algemeen is de markt daar slechter’ (Interview Klok, 2009). 

 

Ook de grootte van het complex speelt een belangrijke rol, zeker in relatie tot de nieuwe functie. Het 

plaatsen van nieuwe gebruikers in een voormalig klooster kent zondermeer een meerwaarde, een 

bijzonder statig pand geeft de nieuwe gebruiker meer aanzien, bekendheid, etcetera. Het nuttige van 

herbestemming en behoud van het pand, wordt daarmee gecombineerd met het aangename van de 

meerwaarde. Het huisvesten van publieke instellingen zoals een onderwijs- of zorginstelling in een 
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groot en/of onderhoudsintensief gebouw ligt hierbij echter niet direct voor de hand anno 2009. Dit in 

verband met het feit dat voor dergelijke gebouwen de exploitatiekosten vaak velen malen hoger 

liggen dan bij een nieuwbouwpand, als gevolg van ondermeer energiekosten, onderhoud en 

gebruiksvriendelijkheid. Zulke stichtingen zijn daarbij vaak afhankelijk van budgetten gebaseerd op 

het aantal cliënten c.q. gebruikers. Het geeft dan ook geen verwondering dat er een duidelijk risico 

bestaat voor de panden waar dergelijke instelling thans nog in zitten. Zeker voor de landelijke en 

solitair gelegen kloosters kan dit een hoop extra leegstaande kloosters geven, náást de al 

leegkomende (thans nog religieuze) kloosters. 

Voor meer commerciële functies geldt dit vaak minder, omdat zij vaak minder gebonden zijn aan 

dergelijke strakke geldstromen vanuit bijvoorbeeld de overheid. Om toch in de exploitatiekosten te 

kunnen voorzien, wordt vaak echter de keuze gemaakt voor de toevoeging van volume. 

 

De situatie rondom de herbestemming van kloosters in Brabant is daarmee alles behalve een 

eenvoudige zaak. In brede kringen wordt het belang van herbestemming onderkend, maar de 

mogelijkheden daartoe zijn alles behalve eindeloos. De principiële en gevoelige bezwaren vanuit 

kerkelijke kringen waardoor niet elke bestemming mogelijk is, vragen om een gedegen afweging van 

tegenstrijdige belangen en eisen waarbij zogenaamde passende bestemmingen dienen te worden 

nagestreefd. Een soortgelijke wens bestaat ook bij de Provincie Noord-Brabant, waar ‘waardige’ 

herbestemmingen worden nagestreefd. Daarnaast speelt de kostenfactor bij herbestemming een 

evenredige grote en tevens belemmerende rol. 

Daarnaast is hiermee duidelijk geworden dat het in kaart brengen van de verschillende actoren van 

wezenlijk belang is, vooral ook om de toekomstige positionering van de Provincie Noord-Brabant 

mogelijk te maken. Daarbij dient de kanttekening geplaatst te worden dat het per situatie kan 

verschillen welke partijen betrokken zijn en welke functies er in de toekomst ondergebracht kunnen 

worden. Het ontwikkelen van één vast concept voor toekomstig gebruik verdient daarom ook niet de 

aanbeveling. Het plan voor het ontwikkelen van zogenaamde ‘bossen van bezinning’ (Agro & Co 

Brabant, 2008) is daar een goed voorbeeld van. Het ‘omtoveren’ van kloosters tot ruimte van 

bezinning is weliswaar passend omdat het aansluit bij de essentie van kloosters, maar de markt 

hiervoor is niet oneindig: er is hooguit ruimte voor enkele complexen in de Provincie Noord-Brabant. 

 

Niet elk klooster kan dus zomaar behouden blijven voor herbestemming, er dienen wel partijen 

aanwezig zijn die dit gat kunnen en willen vullen en het geduld (tijd), moeite en bovenal het geld 

kunnen opbrengen. Het volgende hoofdstuk zal dieper ingaan op dat wat is beschreven in deze 

paragraaf, waarbij onder andere de verschillende functiecategorieën worden afgezet tegen 

betreffende actoren. Daarbij komen ondermeer ook de kaders van de diverse actoren aan bod. 

 

5.4 Tot slot 

 

In de eerste paragraaf is kort ingegaan op diverse soorten van hergebruik en wat de 

toekomstperspectieven zijn voor kloosters. Daarbij is de indeling van de TFTK geïntroduceerd voor 

herbestemming van kerkelijke gebouwen, namelijk: maatschappelijke, religieuze en particuliere 

functies. 

Daarna is in de tweede paragraaf een verkenning gemaakt van de religieuze wensen en bezwaren 

wat betreft de herbestemming. Daarbij kwam aan het licht dat het herbestemmen allerminst 

eenvoudig is vanwege de religieuze bezwaren die vaak spelen. Eveneens werd duidelijk dat deze 
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gevoeligheden vooral spelen wanneer de leegstand vrij recent is, maar dat deze gevoeligheden voor 

kloosters minder sterk een rol spelen dan bij kerken. 

De derde paragraaf heeft aan de hand van de indeling van de TFTK een uiteenzetting gemaakt van 

mogelijke functies, waarbij steeds is bekeken wat de kansrijkheid daar van is. Daaruit werd duidelijk 

dat religieuze bestemmingen niet direct voor de hand liggen. Maatschappelijke herbestemmingen 

zoals zorg, onderwijs en cultuur zijn daarentegen vaak wel geschikt. Zeker wanneer het een klooster 

van een actieve orde of congregatie betreft zijn dit vaak goede functies, omdat ze dan in het 

perspectief van de oorspronkelijke gebruiker liggen. Wel kunnen de hoge(re) exploitatiekosten 

hierbij een beperkende invloed hebben. Qua private herbestemming is duidelijk dat vooral het 

creëren van woningen in voormalige kloosters een goede mogelijkheid is, zolang maar weinig tot 

geen afbreuk aan het casco geschiedt. Vaak gaan dergelijke transformaties wel gepaard met 

zogenaamde volumetoevoeging, waarvan het soms de vraag is in hoeverre dit wenselijk is. Voor 

horeca geldt dat vooral binnenstedelijke kloostergebouwen kansrijk zijn en dat buitenstedelijke 

locaties moeizamer zijn te herbestemmen, wat voor leisure eveneens van toepassing is. 

Bedrijfshuisvesting is niet geschikt indien het binnen de industriële categorie valt of wanneer het een 

landelijke locatie is. Voor conferentiecentra zijn de mogelijkheden juist groot bij de grote landelijke 

complexen, omdat deze de ruimte bieden waar deze functie doorgaans om vraagt.  
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6. Betrokken partijen 
 

Alvorens een concrete beantwoording te kunnen geven op wat de rol van de Provincie in de 

toekomst kan zijn bij de herbestemming van kloosters, wordt in dit hoofdstuk aan de hand van 

interviews bekeken wat de betrokken actoren zijn. Aan de hand van de toetsing van enkele 

hypothesen worden enkele interviews geanalyseerd, waarmee tevens een definiëring van de rol van 

de Provincie duidelijk wordt. 

Er is gekozen voor het houden van interviews en niet voor enquêtes, ondermeer omdat interviews in 

tegenstelling tot enquêtes meer mogelijkheden bieden tot doorvragen. Daarbij is het interessant om 

te bezien in hoeverre er verschillen zijn, maar zeker ook wat de overeenkomsten zijn bij de 

geïnterviewden. Hiervoor wordt in paragraaf 6.1 allereerst een plan van aanpak voor de interviews 

geboden, waarmee duidelijk wordt welke gegevens uit de interviews moeten komen en hoe dit 

aangepakt wordt. Hierbij worden ook de personen die hiervoor geïnterviewd zijn uiteengezet, 

waarna in paragraaf 6.2 de hypothesen worden geformuleerd op basis van de verwachtingen uit de 

eerdere hoofdstukken. In 6.3 wordt de beantwoording van de meest relevante vragen voor de 

hypothesen uiteengezet, waarna deze getoetst kunnen worden. Tot slot vindt in paragraaf 6.4 de 

eigenlijke presentatie van de actoren plaats vindt, waarna in paragraaf 6.5 afgesloten wordt met een 

korte conclusie. 

 

6.1 Methodologie 

 

De interviews voor deze scriptie zijn op twee manieren gebruikt. Allereerst hebben ze in de 

voorgaande hoofdstukken paragrafen en hoofdstukken informatie toegevoegd, waarmee deze delen 

sluitend gemaakt konden worden; diverse ‘gaten’ in deze stukken zijn op die manier als het ware 

opgevuld. In de voorgaande hoofdstukken zijn sommige interviews zodoende ook gebruikt als 

typerend citaat bij een betreffende paragraaf of subparagraaf. Daarbij zijn al enkele bijzonderheden 

aan het licht gekomen, die de situatie van herbestemming op korte wijze typeren. Om een gedegen 

analyse te kunnen houden, moeten de interviews echter ook op een meer gestructureerde wijze 

bekeken worden. 

De informatie die uit de interviews moet komen spitst zich vooral toe op de actoren zelf, de relaties 

onderling en de houding van de Provincie. Bovendien moet duidelijk worden hoe deze verhoudingen 

beoordeeld worden en waar verbetering mogelijk is. Vooral de houding van de Provincie zal in de 

interviews nadrukkelijk naar voren komen. Aan de hand van de meningen die vervolgens voortkomen 

uit de interviews, kan mede geconcludeerd worden wat voor de Provincie een mogelijke houding zou 

kunnen zijn en waar zij voorts op dient te letten. 

 

De rol van de Provincie is op dit moment naar eigen zeggen zeer ad hoc, waarbij het werkterrein van 

de Provincie zich vooral toelegt op het buitengebied. De Provincie wacht op dit moment vaak af tot 

dat zij in zekere zin gevraagd wordt bij een specifieke case om te reageren. Vaak wordt de 

verantwoordelijkheid overgelaten aan de gemeente, zeker als het om een klooster in een meer 

verstedelijkt gebied ligt. De Provincie wordt vaak pas benaderd wanneer een klooster in het 

buitengebied ligt en/of wanneer er kennis, advies of geld vanuit de Provincie wordt verlangd. 
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De gegevens hiervoor zullen verzameld worden door zogenaamde diepte-interviews. In elk van deze 

interviews wordt de respondent (de ondervraagde) een aantal vragen voorgelegd, waar vervolgens 

op doorgepraat wordt.  

 

Qua opzet is er voor gekozen om de interviewvragen in te richten naar een vijftal onderwerpen, 

namelijk: 

I   persoonskenmerken 

II algemene stand van zaken  

III mogelijke herbestemmingen 

IV welke actoren spelen er 

V de rol van de Provincie 

 

De volledige vragenlijst is uitgewerkt onder bijlage 1. Alle interviews zijn –na toestemming– 

opgenomen op een voicerecorder, waarna van elk interview een transcript is gemaakt op papier. Elk 

interview had een gemiddelde duur van 30 minuten tot een uur. Voor elk interview zijn een aantal 

vragen opgesteld die, afhankelijk van de respondent, steeds verschilden in mate van doorvragen en 

duur per vraag. Per interview zijn er zoals gezegd ook specifieke vragen gesteld, om zodoende inzicht 

te verkrijgen op zaken die tot op dat moment niet volledig helder waren en waarmee de voorgaande 

hoofdstukken meer sluitend gemaakt konden worden. Deze vragen zijn niet opgenomen in het 

interviewschema. 

 

Bij de selectie van de respondenten is vervolgens zoveel mogelijk te werk gegaan vanuit de gedachte 

om uiteindelijk een representatief beeld te krijgen van de vragen die bij herbestemmingen 

verschijnen. Hiervoor zijn uiteindelijk enkele mensen van de Provincie benaderd, religieuze partijen 

en geïnteresseerde/belanghebbende partijen. Ondanks dat een aantal partijen vanwege redenen 

zoals tijdsgebrek niet bereid waren medewerking te verlenen aan een interview, is er toch een 

gevarieerd en representatief bestand aan respondenten tot stand gekomen. De eerste interviews 

vonden plaats in maart en de laatste in juni. Hieronder staan de verschillende respondenten met 

reden van selectie. 

 

Dhr. H.A.J. van Hout, afdeling ROH Provincie Noord Brabant 

Coördinator doorwerking beleid 

Heeft kennis over de instrumenten die de Provincie kan hanteren bij ontwikkelingen in de ruimtelijke 

ordening en is onder andere zelf betrokken geweest bij het herbestemmingsproces van Groot 

Bijsterveld te Oirschot. Daarnaast deskundige wat betreft de plaats die kloosters thans in het RO-

beleid van de Provincie innemen. 

 

Dhr. A.J.C. van Leeuwen, afdeling SCO Provincie Noord-Brabant 

Beleidsmedewerker Cultuur 

Onder andere betrokken bij subsidieverlening voor gebouwen van cultuurhistorisch belang, 

waaronder ook kloosters. Heeft veel inzicht wat betreft de mogelijkheden en beperkingen qua 

herbestemming van kloosters. 
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Dhr. J. Klok, Aartsbisdom Utrecht 

Voormalig econoom (gepensioneerd per 1 oktober 2007) 

Als econoom bij Aartsbisdom actief betrokken geweest bij herbestemming van kerken. Heeft ook 

zitting genomen in stuurgroep ‘Jaar van het Religieus Erfgoed (2008)’. Bovendien deskundige op het 

gebied van de rol van het Bisdom. 

 

Br. T. van Heugten, congregatie Broeders van Liefde 

Regionaal overste, te Eindhoven op complex Eikenburg 

Heeft vele andere gebruikers dan de eigen congregatie plek gegeven op het complex Eikenburg. 

Daardoor ervaring met nieuwe gebruikers, herbestemming en de rol van de gemeente. 

 

Dhr. A.M.Chr. Janssen, Konferentie van Nederlandse Religieuzen 

Secretaris 

Houdt zich als overkoepelende organisatie van religieuzen bezig met het reilen en zeilen van 

kloostergemeenschappen in heel Nederland. Constateert een grote ernst wat betreft de aanstaande 

situatie van leegkomende kloosters. Zeer actief bezig met de nabije toekomst voor de leegkomende 

kloosters. 

 

Dhr. J. van Deurzen, Agro & Co. (bureau voor de kwaliteit van de landelijke omgeving) 

Projectregisseur 

Houdt zich namens Agro & Co. bezig met de vrijkomende kloosters in het buitengebied, omdat 

leegstand hiervan een grote invloed heeft op de plattelandseconomie. Momenteel al 

samenwerkende met de KNR. 

 

Dhr. J. Smits  

Onderzoeker 

Inventariseert op vrijwillige basis en eigen initiatief alle kloosters die er in Noord-Brabant zijn en er 

zijn geweest. Reeds zeven jaar bezig met onderzoek, dat eind 2009 verschijnt. 

 

Dhr. W. Boers, Kadans Vastgoed 

Directeur 

Heeft een passie voor panden van cultuurhistorische waarde die door middel van herbestemming in 

gebruik kunnen blijven. Is zelf direct betrokken geweest bij hergebruik van klooster Huize Gerra in 

Haaren, waar zijn bedrijf na een lang proces is gevestigd is (zie paragraaf 7.6). Heeft scherpe kijk op 

hoe de Provincie zich zou kunnen opstellen en wat de toekomst van de kloostercomplexen in Brabant 

kan zijn. 

 

6.2 Hypothesen 

 

Om tot een goede analyse van de interviews te kunnen komen, zijn zogenaamde hypothesen 

opgesteld. Deze veronderstellingen worden vervolgens getoetst aan de antwoorden die gegeven 

worden op de diverse vragen. Deze hypothesen zijn gebaseerd op de hoofdvraag en deelvragen, 

voorgaande hoofdstukken en de literatuur en overige informatie die daarvoor gebruikt is, alsmede de 

ervaringen en verwachtingen van de auteur van deze scriptie.  
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Deze hoofdvraag en deelvragen worden hier nogmaals gepresenteerd: 

 

In hoeverre kan de Provincie Noord-Brabant een regisserende rol spelen bij de herbestemming van 

Brabantse kloosters? 

 

De deelvragen zijn: 

- Welke actoren participeren in het herbestemmingsvraagstuk van kloosters en wat zijn hun 

belangen? 

- Hoe liggen de relaties tussen de diverse actoren onderling? 

- In hoeverre verschillen de betrokken actoren per verschillende herbestemming? 

- Wat voor herbestemmingen zijn het meest kansrijk? 

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de herbestemming van kloostercomplexen ten 

opzichte van andere vormen van herbestemming? 

- Hoe kan de aandacht van de overheid voor dit vraagstuk verklaard worden? 

- Welke mogelijke rollen kan de Provincie innemen  

- In hoeverre wordt door derden een zekere mate van invloed door de Provincie gewenst? 

 

De hypothesen die mede op basis van deze vragen zijn opgesteld, worden hier onder uiteengezet. 

Per stelling wordt aangegeven hoe tot de formulering hiervan is gekomen. 

 

Hypothese 1:  De huidige en verwachte situatie van kloosters is nijpend en voorgestelde oplossingen 

verschillen sterk 

De Provincie heeft twee stageopdrachten uiteengezet, waarvan deze scriptie een van de twee 

producten is. De interesse van de Provincie voor het vraagstuk is gebaseerd op de gesignaleerde 

leegstroom. Bovendien blijkt uit ondermeer hoofdstuk 2 dat er een zekere leegstroom verwacht kan 

worden. 

 

Hypothese 2: Nieuwe functies voor kloosters kunnen vooral gezocht worden binnen zogenaamde 

‘passende herbestemmingen’ 

Omdat kloosters van oudsher een religieuze en/of maatschappelijke functie hebben vervuld (zie 

hoofdstuk 2), ligt een nieuwe functie in lijn hiervan voor de hand. Dit omdat enige andere 

herbestemming gedeeltelijk afbreuk kan doen aan dit oorspronkelijke karakter. Voor (Rooms-

katholieke) kerken blijkt –uit ondermeer literatuur– dat vaak het principe gehanteerd wordt van 

´slopen als het kan, behouden als het moet´ 

 

Hypothese 3: De ordes en congregaties zijn zeer autonoom in hun handelingsvrijheid 

Allereerst claimt de scriptie van Heijsteeg uit 2003 dat kloosterordes en –congregaties geen 

verantwoording hoeven af te leggen aan het Bisdom, maar alleen aan een eventuele hogere echelon 

van de eigen kloosterbeweging. Bovendien wekt de variëteit aan verschillende ordes en congregaties 

in Brabant al de indruk dat er veel verschillende stromingen zijn, ondermeer variërend van 

contemplatief tot actief. 
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Hypothese 4: Een centrale/topdown aanpak, waarbij alle kloosters gezamenlijk worden herbestemd 

is geen goede oplossing 

Door de veronderstelde autonome handelingsvrijheid in hypothese 2, is het moeilijk om voor zoveel 

verschillende congregaties en orden één lijn te trekken bij herbestemming. Elke verschillende 

beweging zal zijn/haar eigen wensen wat betreft de toekomst en deze kunnen dermate verschillen, 

dat ze moeilijk verenigbaar zijn.  

 

Hypothese 5: het herbestemmen van kloosters is erg duur en daarom zijn grote en/of landelijke 

complexen (de zogenaamde probleemgevallen) minder aantrekkelijk voor herbestemming dan 

stedelijke complexen 

Om kloosters te kunnen hergebruiken zijn vaak bouwkundige aanpassingen nodig om het pand aan 

te passen aan de hedendaagse eisen. Bovendien blijkt uit ondermeer hoofdstuk 3 dat herbestemmen 

van erfgoed een zeer prijzige aangelegenheid is en dat sloop in sommige gevallen 8 keer zo veel kan 

opbrengen dan hergebruik van het pand. Uit ondermeer de analyse van Heijsteeg (2003) blijkt 

daarnaast dat er in het verleden veel kloosters al succesvol herbestemd of verdwenen zijn; zonder 

enige aanpak van bovenaf. Veel van de herbestemde kloosters liggen echter in het stedelijke gebied, 

waar over het algemeen meer functies mogelijk zijn vanwege de nabijheid van meer mensen en 

andere voorzieningen. 

 

Hypothese 6: De relaties tussen diverse actoren zijn fragiel en incidenteel 

Allereerst is er de  veronderstelde autonome handelingsvrijheid van de verschillende 

kloosterbewegingen, waardoor er  in ieder geval geen structurele samenwerkingsverbanden qua 

herbestemming kunnen zijn. Ook stelt de Provincie zelf dat ze momenteel zeer ad hoc reageert op 

situaties van herbestemming. 

 

Hypothese 7: Het belang van een zogenaamde ‘gek’ is dé voorwaarde voor het slagen van  

herbestemming 

Omdat herbestemming een aangelegenheid is die duur is en veel tijd en moeite kost, is er een 

gedreven initiatiefnemer nodig die hiertoe bereid is. In paragraaf 3.4 (industrieel erfgoed)  is reeds 

genoemd dat er in het kader van herbestemming van oude panden er een gek (lees: de 

initiatiefnemer) nodig is, wil de herbestemming enige kans van slagen hebben. 

 

Hypothese 8: Door religieuze partijen wordt vooral ondersteuning door de overheid gewenst op 

financieel vlak 

Veel kloosterbewegingen willen bij voorkeur het klooster blijven gebruiken voor eigen doeleinden, 

maar kloostergebouwen zijn door ondermeer de omvang vaak duur in de exploitatie en het 

onderhoud. Bovendien zorgt de terugloop in het aantal kloosterleden zorgt ook voor minder 

inkomsten uit bijvoorbeeld uitkeringen, waardoor verondersteld wordt dat vooral geld gewenst is om 

deze inkomstenderving te kunnen dekken.  

 

Hypothese 9: Omdat dat de Provincie ad hoc reageert, weten andere actoren moeilijk wat ze van de 

Provincie kunnen verwachten 

De Provincie is vooralsnog vrij afwachtend wat betreft de herbestemming van kloosters en omdat bij 

de reactie van de Provincie elke vaste lijn ontbreekt, is het voor ordes en congregaties moeilijk om te 

bepalen wat ze van de Provincie kunnen verwachten. 
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Hypothese 10: De Provincie moet de ad hoc situatie verlaten en een actievere rol gaan spelen 

Deze vraag is voor een wezenlijk deel afgeleid van de hoofdvraag van deze scriptie, namelijk de 

veronderstelde regisserende rol voor de Provincie in de toekomst. Daarmee wordt een actieve rol 

van de Provincie voorzien. De vraag is echter in hoeverre de respondenten hier op reageren en wat 

de praktijk zodoende uitwijst 
 

6.3 Uitwerking 

 

Voor de toetsing van de hypothesen wordt gebruik gemaakt van de vragenlijst, zoals vermeld onder 

bijlage 1. Elke hypothese wordt hieronder puntsgewijs behandeld, maar allereerst volgt hier een 

analyseschema waar de betreffende hypothesen worden gelinkt aan de bijbehorende vragen (tabel 

1).  

 

Tabel 1: Analyseschema 

Hypothesen Bijhorende vragen 

1 5 en 6 

2 7 t/m 10, 12, 13 en 17 

3  18 en 19 

4 7, 10, 17, 18, 19 en 25 

5 7, 10, 11, 16, 22 

6 14 t/m 16 & 20 en 22 

7 21 

8 6 en 22 t/m 24 

9 22 en 23 

10 24 en 25 

 

 

Elke vraag uit de vragenlijst van de interviews wordt zodoende gebruikt om de stellingen 

(hypothesen) te kunnen behandelen. Uitzondering hierop zijn de vragen één tot en met vier, 

aangezien dit puur vragen zijn die gesteld zijn om inzicht te krijgen in de achtergrond van de 

geïnterviewde. De hypothesen worden hieronder elk afzonderlijk behandeld, waarna afgesloten 

wordt met een korte conclusie. 

 

Hypothese 1:  De huidige en verwachte situatie van kloosters is nijpend en voorgestelde oplossingen 

verschillen sterk 

 

Uit de beantwoording van vraag 5 blijkt dat de leegstroom van kloosters in algemene zin bekend is en 

ook door elke respondent bevestigd wordt. De onderkenning van het probleem is daarmee ook 

binnen religieuze kringen bekend, want ook dhr Jansen van de KNR, Br. Van Heugten en Dhr. Klok van 

het Aartsbisdom bevestigen deze aanname. Bijkomend probleem van deze onderkenning is echter 

dat deze pas nu plaats vindt, terwijl de leegstroom al langer plaats vindt en eenduidig beleid om het 

probleem aan te pakken vrij lang op zich laat wachten. In dit kader wordt door Dhr. Jansen van de 

KNR ook niet gesproken van een situatie van 5 voor twaalf, maar eerder twee of één voor twaalf. 
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Daarnaast geeft dhr. Jansen van de KNR aan dat ordes en congregaties de afgelopen decennia veel 

kloosters hebben moeten afstoten en dus al veel ervaring hebben opgedaan met herbestemming. 

Probleem is echter volgens hem en ook dhr. van Leeuwen van de Provincie Noord-Brabant, dat de 

kloosters die nu naar verwachting vrij gaan komen, de zogenaamde ‘Moederhuizen’ zijn. Dit zijn de 

hoofdvestigingen van de ordes en congregaties en daardoor vaak groter in omvang en in veel 

gevallen ook unieker qua bouwstijl, karakter, etc. Veel van deze unieke en grote kloosters gaan leeg 

komen als gevolg van een zeer hoge gemiddelde leeftijd (> 80 jaar volgens dhr Jansen), die 

bovendien vaak ook nog landelijk gelegen zijn; daar is over het algemeen een slechtere markt (Klok) 

en beperktere mogelijkheden (van Hout). 

Uit de antwoorden op vraag 6 komt duidelijk naar voren dat de voorgestelde aanpakken daarbij sterk 

verschillen. Voor de religieuzen geldt dat vaak wordt ingezet op bestemmingen die in de lijn van de 

oorspronkelijke kloosterorde of –congregatie liggen. Van Heugten geeft daarbij aan dat door 

gedegen economisch management, de Broeders van Liefde in staat zijn in afgeslankte vorm te blijven 

bestaan door middel van verhuur aan andere instellingen. Voor zijn locatie Eikenburg geldt echter 

wel dat de geografische situering in economisch opzicht zeer gunstig is. De KNR is, als 

koepelorganisatie voor religieuzen, bezig om in samenwerking met Agro & Co. een 

kloosterontwikkelingsmaatschappij op te zetten. Het is de bedoeling om vanuit deze nieuwe instantie 

ordes en congregaties te begeleiden bij hun vertrek en verkoop. Van Deurzen van Agro & Co. stelt 

hierbij overigens ook een ‘vierpuntsplan’ voor, waarbij kansrijke en kansarme kloosters voor 

herbestemming in clusters van vier worden opgedeeld. Baten van kansrijke herbestemmingen 

vloeien dan naar kansarmere situaties. Volgens dhr. Jansen is dit echter onmogelijk, omdat de ordes 

en congregaties autonoom zijn. Binnen de Provincie verschillen de mening echter ook sterk, waar van 

Hout inzet op een afwachtende houding wordt vanuit cultuurhistorisch perspectief door dhr. van 

Leeuwen juist ingezet op financiële ondersteuning van monumenten en ondersteuning in de 

zoektocht naar nieuwe functies. Volgens van Leeuwen is subsidiëring voor instandhouding van 

kloosters niet direct nodig, omdat deze vaak in goede staat verkeren. Dhr. Jansen onderstreept deze 

stellingname. 

De hypothese wordt daarom aangenomen. Er is brede consensus wat betreft de ernst van de 

situatie, maar de voorgestelde aanpak verschilt echter sterk. Het laatste draagt allerminst bij aan de 

ernst van de problematiek. 

 

Hypothese 2: Nieuwe functies voor kloosters kunnen vooral gezocht worden binnen zogenaamde 

‘passende herbestemmingen’ 

 

Omdat kloosterbewegingen feitelijk gedwongen worden tot verkoop, komt het klooster in andere 

handen. De nieuwe functie wordt bij hoge voorkeur gezocht in zogenaamde passende 

herbestemmingen, zo bleek al uit eerdere delen in deze scriptie.  

Uit de beantwoording van vraag 7 blijken deze gevoeligheden een onmiskenbare drempel te zijn bij 

herbestemming. Het streven naar passende herbestemmingen wordt vooral door de meer religieuze 

en respondenten onderstreept, alsmede door Smits, Van Deurzen en Van Leeuwen.  

Daarnaast bepaalt de specifieke situering van een klooster de toekomstmogelijkheden voor verder 

gebruik in sterke mate en kunnen ruimtelijke plannen en richtlijnen uit overheidswege bepaalde 

functies –al dan niet– mogelijk maken (Van Hout). Bovendien kan een monumentale status een 

beperkende werking voor herbestemming met zich meedragen, omdat bepaalde aanpassingen die 
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noodzakelijk zijn voor herbestemming dan onmogelijk gemaakt kunnen worden (Van Heugten en Van 

Leeuwen).  

De beantwoordingen op vraag 8 en 9 komen in sterke mate met elkaar overeen. Vooral vanuit 

religieuze kringen wordt een bestemming die niet ‘passend is’, gezien als een directe afbreuk aan het 

kloosterkarakter (Jansen). Agro & Co. stelt vooral herbestemming naar bezinningscentra voor; een 

passende herbestemmingen, maar met gelimiteerde marktmogelijkheden. Passende 

herbestemmingen liggen daarmee voor de hand, maar uiteindelijk wordt soms ook ingezien dat 

minder passende bestemmingen alleen mogelijk zijn (Jansen en Van Heugten). Daarbij bestaat ook 

een wezenlijk verschil in de overtuigingen per orde of congregatie en de mogelijkheden wat betreft 

nieuwe functie. Actieve religieuzen zijn hier vaak minder strikt in dan de zogenaamde contemplatieve 

bewegingen (Klok) en ook zijn er verschillen tussen de mannelijke kloostergroepen en de vrouwelijke, 

waarbij de mannelijke bewegingen vaak ook minder principiële bezwaren hebben (Jansen). Vanuit de 

meer private en overheidspartijen heeft een passende herbestemming ook de eerste voorkeur, maar 

blijkt eveneens uit de beantwoording op vraag 10 dat dit beperkte marktmogelijkheden heeft. 

Bovendien leent niet elke locatie zich voor een maatschappelijke functie (Van Hout) en is exploitatie 

door zorg en onderwijs veel te duur in vergelijking tot nieuwbouw, omdat de exploitatiekosten velen 

malen hoger liggen bij een (oud) klooster (Boers). Bovendien liggen veel van de zogenaamde 

‘probleemgevallen’ in het buitengebied, waar een passende functie zich moeilijker kan bedruipen 

dan in het stedelijk gebied (Van Hout). Voor sommige projectontwikkelaars is het belang van een 

maatschappelijke functie echter afwezig, omdat het hun meer gaat om de opbrengsten die uit 

herbestemming komen (Boers). Op vraag 12 wordt door elke respondent gereageerd dat 

herbestemming wel de voorkeur heeft, maar dat het profane karakter allerminst afbreuk mag doen 

aan het pand. De zogenaamde extreme profane herbestemmingen (bordeel, disco, etc.) worden 

daarbij ongewenst geacht, omdat het karakter van het originele pand daarmee volledig verloren 

gaat. Vaak verdwijnen bezwaren ook op de achtergrond na verloop van tijd, omdat langdurige 

leegstand ook geen oplossing is (van Heugten). 

De beantwoording van vraag 13 wijst uit dat de kloosters in principe ook minder beperkt in hun 

herbestemmingsmogelijkheden zijn dan (Rooms-katholieke) kerken, omdat het geen ‘gewijde’ 

gebouwen zijn maar feitelijke pure woonhuizen (Klok). In navolging hiervan blijkt uit de 

beantwoording van vraag 17 eveneens dat de sterke principiële bezwaren die bij het Bisdom rondom 

herbestemming van kerken spelen, hierbij doorgaans voor klooster niet gelden (zie verder bij 

hypothese 3). Dat wil echter niet zeggen dat er geen principiële bezwaren zijn, maar dat ze volgens 

dhr. Jansen wat minder strak zijn. Wel is het waarschijnlijk dat een congregatie of orde kiest voor een 

herbestemming naar een passende functie, zelfs wanneer deze minder opbrengt dan de mogelijkheid 

tot een meer commerciële functie. Vaak zwakken de bezwaren na verloop van tijd af, wanneer 

duidelijk wordt dat herbestemming uitsluitend mogelijk is binnen een ‘profane hoek’ (Br. Van 

Heugten). 

 

De hypothese wordt daarom maar deels bevestigd. Vanuit religieuze kringen is de wens voor 

passende herbestemmingen vrij sterk, maar minder rigide dan bij bijvoorbeeld kerken en het Bisdom. 

Ook verschilt het per orde of congregatie flink wat de mogelijkheden zijn. Uiteindelijk blijkt vaak dat 

behoud door andere functies de enige mogelijkheid kan zijn, omdat de bezwaren ook na lange tijd 

soms verdwijnen en deze functies zich vaak beter zelf kunnen voorzien in de relatief hoge 

kostendekking. Vanuit de niet-religieuze kant wordt bij hoge voorkeur ook ingezet op passende 
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herbestemmingen, maar weegt het behoud van het kloosterpand zwaarder; ook als dit alleen door 

middel van een meer profane functie kan. 

 

Hypothese 3: De ordes en congregaties zijn vrij autonoom in hun handelingsvrijheid 

 

Uit gesprekken met dhr. Klok, dhr. Jansen en Br. van Heugten is het een en ander gebleken qua 

beslissingsbevoegdheid van kloosterbewegingen in Brabant. Uit de beantwoording op vraag 18 en 19 

bleek het volgende: 

Veel van de ordes en congregaties zijn onderdeel van een grotere beweging, die een grotere 

spreiding kennen dan het Nederlandse grondgebied (Jansen en Klok). Wanneer een orde of 

congregatie onder een dergelijk groot bestuur valt, betekent het dat er altijd een zekere 

verantwoording afgelegd moet worden aan de hogere echelons binnen deze organisatie (Klok en Van 

Heugten). Wat betreft de herbestemming zal het eigendom in handen blijven binnen de eigen 

organisatie wanneer leegstand plaats vindt. Deze bewegingen zijn doorgaans alleen verantwoording 

verschuldigd aan het Vaticaan en dus heeft het Bisdom weinig tot niets over hen te zeggen (Klok, van 

Heugten en Jansen). Er zijn echter ook ordes en congregaties die door een Bisschop zijn gesticht, de 

zogenaamde Bisschoppelijke congregaties, vaak vanwege herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 

1853 (Klok en Jansen). Dit aantal is echter beperkt en komt in Brabant neer op zo’n 10 tot 15 % 

(Jansen). De ordes en congregaties kennen daarnaast ook met elkaar nauwelijks enige verwantschap, 

omdat de ideologie veelal verschillend is (Klok en Jansen). Wel zijn bijna alle Nederlandse 

kloosterbewegingen verenigd binnen de koepelorganisatie KNR, die als spreekbuis voor alle 

religieuzen probeert te fungeren (Jansen). 

Daarnaast kan het betreffende Bisdom een rol spelen wanneer zij eigenaar is van een pand waarin 

een kloosterbeweging is of was gevestigd en zij daarmee als een soort verhuurder optreedt. Bij de 

vestiging van Kadans Vastgoed in een klooster speelde het Bisdom bijvoorbeeld een dergelijke rol, 

omdat het voor de kloosterfunctie de functie van Bisschoppelijke woning had. De verwijdering van 

religieuze objecten stond daarbij hoog op de wensenlijst van het Bisdom ’s Hertogenbosch, dat graag 

had dat alle religieuze objecten verdwenen (Boers). 

 

De stelling wordt daarom aangenomen, met de kanttekening dat het betreffende Bisdom in sommige 

gevallen wel een rol kan spelen. Veruit de meeste kloosterbewegingen hoeven hooguit alleen 

verantwoording af te leggen binnen de eigen orde of congregatie, de verantwoording richting het 

Vaticaan is allesbehalve strak. De KNR fungeert enkel als belangenvereniging c.q. vertegenwoordiging 

van de verschillende kloosterbewegingen. 

 

Hypothese 4: Een centrale/topdown aanpak, waarbij alle kloosters gezamenlijk worden herbestemd 

is geen goede oplossing 

 

Uit de vorige hypothese bleek uit de respons op met name vraag 18 en 19 dat de verschillende ordes 

en congregaties in Brabant nauwelijks directe banden onderhouden met elkaar, maar dat ze onder 

de vlag van de KNR wel verenigd zijn binnen een koepelorganisatie. Omdat de KNR meer een 

ondersteunende functie heeft, kan zij absoluut niet bepalen wat andere religieuzen doen (Jansen). 

Zoals al bleek bij de behandeling van hypothese 1, is een centrale toewijzing van wat er met 

leegkomende kloosters gebeurt onmogelijk (Jansen). Vaak ook heeft een centrale aanpak een 

afschrikkende werking, omdat kloosterbewegingen zich ‘bedreigd’ kunnen voelen in hun vrijheid 
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(Van Deurzen). Bovendien bestaat altijd de vrees dat een toewijzing van hogere hand leidt tot een 

kleinere kans van herbestemming door middel van een passende functie (Jansen); vraag 7 en 10, zie 

hypothese 2. 

 

Omdat de Provincie het belang van kloosters zeer groot acht voor Brabant, zou een mogelijk middel 

de acquisitie van kloosters kunnen zijn, zoals voorgesteld in vraag 25 in de interviewlijst. Allereerst 

ligt dit alleen voor de hand voor die kloosters die zeer belangrijk zijn en waarvoor geen andere 

bestemming gevonden wordt (Van Leeuwen). Daarnaast moet de Provincie zich afvragen of het wel 

wenselijk is om op de stoel van projectontwikkelaar te gaan zitten, ondermeer vanwege de 

belangenverstrengeling (Boers). De inmenging van de Provincie kan ook afschrikwekkend werken 

voor ordes en congregaties, omdat door anderen besloten gaat worden wat met hun 

klooster/woonruimte gaat gebeuren in de toekomst (Klok en Jansen). Vaak houden de ordes en 

congregaties daarom de exacte herbestemming bij voorkeur in eigen hand (Jansen en Van Heugten). 

 

De hypothese wordt gegeven het bovenstaande volledig aangenomen. Een topdown aanwijzing is 

niet mogelijk, maar een centrale ondersteuning kan wel van toegevoegde waarde zijn. 

 

Hypothese 5: het herbestemmen van kloosters is erg duur en daarom zijn (grote) landelijke 

complexen (de zogenaamde probleemgevallen) minder aantrekkelijk voor herbestemming dan 

stedelijke complexen 

 

Bij de voorgaande hypothesen is al uitvoerig ingegaan op het verschil tussen kloosters in het 

stedelijke gebied en kloosters in het buitengebied. Daarbij zijn vraag 7 en 10 al nadrukkelijk aan bod 

gekomen.  

Wat betreft de beantwoording van vraag 11 is duidelijk is dat de markt in principe veel moeilijker te 

bereiken is in het buitengebied dan in het stedelijke gebied en dat de herbestemming van kloosters 

allerminst goedkoop is, ondermeer omdat het erg onderhoudsintensief is. Zeker wanneer er ook een 

monumentale status is, brengt dit allerlei verplichtingen met zich mee (Van Leeuwen en Van 

Heugten). Vaak ook kennen kloosters door hun vormgeving, structuur en omvang een hoop 

inefficiënte ruimtes, wat geenszins bijdraagt in een aantrekkelijke exploitatie (Klok en Boers). Zeker 

voor maatschappelijke functies is daarom de exploitatie daardoor minder aantrekkelijk, omdat 

bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen vaak per cliënt betaald krijgt. De exploitatie van een 

modern pand is in die gevallen financieel gezien veel aantrekkelijker (Boers). 

Het ontbreekt zogezegd aan voldoende markt in het buitengebied, maar deze impasse kan 

doorbroken worden door in te zetten op specialisatie. De uitkomsten van vraag 16 wijzen daarmee 

tevens uit dat het soort actoren ook verschillend kan zijn voor het stedelijke en buitengebied. Zo kan 

een exclusief hotel of restaurant uitkomst bieden, maar dan moet er wel een geïnteresseerde partij 

zijn (Van Hout). Er zijn echter ook nog planologische bepalingen die er voor zorgen dat niet elke 

functie zomaar mogelijk is in het buitengebied, zeker wanneer het om zogenaamde stedelijke 

voorzieningen gaat (Van Hout en Boers). Complexen in het buitengebied nemen vaak wel een 

dergelijke positie in het landschap in, dat kwaliteitsverlies van zo’n klooster ook kwaliteitsverlies voor 

de omgeving impliceert (Van Hout, Smits en Van Deurzen).  

Vraag 22 wijst uit dat de herbestemmingsmogelijkheden voor landelijke complexen beperkt zijn en 

bovendien ontbreekt het bij de Provincie daarbij in veel gevallen aan herkenbaarheid, duidelijkheid 

en het trekken van één lijn (Jansen en Boers). Volumetoevoeging wordt in veel gevallen daarbij 



 
79 

 

uitgesloten, terwijl dit kan bijdragen aan de verhoging van de rendabiliteit (Boers). Het instellen van 

een commissie die plannen beoordeelt of initiatiefnemers direct begeleidt kan in dit opzicht uitkomst 

bieden: ‘Laat initiatiefnemers tot een maximum van drie keer hun plannen beoordelen door een 

provinciale commissie met ambtenaren van diverse disciplines/afdelingen, zodat de initiatiefnemer 

direct weet wat mogelijk is’ (Boers). 

 

Vaak wordt door de overheid gevreesd dat herbestemming van landelijke complexen dermate veel 

veranderingen teweeg brengt zoals volumetoevoeging en een toename van verkeersstromen, dat 

een zekere verstoring van het landschap kan ontstaan (Van Hout). Dat doet ook zeker afbreuk aan de 

kwaliteit van het kloostercomplex zelf, dat van nature een zekere rust uitstraalt (Van Leeuwen). Een 

goede mogelijkheid zou daarom voor sommige van deze complexen een herbestemming zijn waarbij 

het klooster een soort ontspanningscentrum wordt en daarbij een ‘poort naar de omgeving’ vormt. 

Op die manier vindt de herbestemming in context van de directe omgeving plaats (Van Hout). 

 

Duidelijk is dat een initiatiefnemer een klooster kan willen herbestemmen, maar dat de gewenste 

volumetoevoeging door de overheid vaak niet wordt toegestaan en dat ook religieuze partijen niet 

direct juichend tegenover dergelijke veranderingen staan, omdat dan afbreuk gedaan wordt aan het 

oorspronkelijke gebouw (Jansen). Volumetoevoeging is echter vaak wel noodzakelijk om de 

exploitatie voldoende rendabel te maken voor de nieuwe eigenaar (Boers). 

De kloosters in het buitengebied kennen zodoende in principe minder mogelijkheden dan de meer 

stedelijke complexen en verwant hieraan verschilt het soort actoren ook voor beiden categorieën. Dit 

maakt dat ze extra aandacht vragen (Jansen) en dat ze tot de zogenaamde ‘probleemcategorie’ 

kunnen worden bestempeld (Van Leeuwen en Van Deurzen). De hypothese wordt daarom 

aangenomen. 

 

Hypothese 6: De relaties tussen diverse actoren zijn fragiel en incidenteel 

 

Op vraag 14 beantwoorde elke respondent dat de belangrijkste actoren zijn: 

- Eigenaar 

- Geïnteresseerde 

- Overheidspartijen 

- Belangenorganisaties zoals bijvoorbeeld monumentenzorg en omwonenden 

Blijkens hypothese 3, zijn ordes en congregaties vrij autonoom in hun handelingsvrijheid; zeker in 

ieder geval wat betreft de herbestemming. Doordat zij elk handelen naar hun eigen waarden 

principes, kunnen er weinig tot geen structurele relaties met betrokken partijen opgebouwd worden. 

Daarnaast zorgen planologische beperkingen ervoor dat sommige functies niet mogen, wat botst met 

initiatiefnemers (Boers). Bovendien staan de diverse ordes en congregaties erf twijfelend tegenover 

projectontwikkelaars die het niet om het behoud of exploitatie an sich te doen is, maar hoofdzakelijk 

op zoek is naar winstmogelijkheden (Jansen). Kloosterbewegingen houden daarom graag vast aan 

zekerheid en laten herbestemming liever niet zeer snel over aan derden. Vaak weten dergelijk 

initiatiefnemers bovendien weinig af van beperkende voorwaarden op het gebied ruimtelijke 

ordening. Herbestemming loopt dan op niets uit (Boers en Jansen). De antwoorden op zowel vraag 

15 en 16 komen vooral neer op het feit dat het aantal en soort actoren per object inderdaad sterkt 

verschilt en dat mede daardoor de relaties onderling doorgaans niet sterk zijn. Op vraag 20 wordt 

vooral door de respondenten uit de religieuze hoek negatief geantwoord. Andere respondenten zijn 
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allesbehalve negatief, projectontwikkelaars zijn ook nodig als initiatiefnemers (Boers). Dergelijke 

initiatiefnemers zijn in staat de hoge kosten te dragen (Van Hout). 

De invloed van de Provincie is hierbij bovendien erg afwachtend, laat de beantwoording van vraag 22 

zien. Soms willen religieuzen wel ondersteuning van de Provincie, maar weten ze niet waar ze terecht 

moeten met hun vragen (Jansen). De Provincie wacht op dit moment doorgaans tot dat zij benaderd 

wordt door een gemeente of andere partijen om zich te bemoeien met de kwestie (Van Hout en Van 

Deurzen). Vanuit cultuurhistorisch perspectief is dit evenzo en worden subsidies op aanvraag 

verdeeld (Van Leeuwen). Bovendien is er voor de Provincie in vooral het landelijke gebied een 

redelijk grote rol weg gelegd, om de kwaliteit van de landelijke omgeving te waarborgen (Van Hout). 

Gegeven het bovenstaande wordt de hypothese daarom aangenomen, de relaties zijn hoofdzakelijk 

inderdaad fragiel en incidenteel. 

 

Hypothese 7: Het belang van een zogenaamde ‘gek’ is dé voorwaarde voor het slagen van 

herbestemming 

 

Deze hypothese is door middel van vraag 21 als een soort stelling voorgelegd aan de respondenten, 

als gevolg van een citaat van Dhr. Asselbergs (zie paragraaf 6.2 voor verdere verantwoording). 

Zonder uitzondering geven alle respondenten geven aan dat een zogenaamde ‘gek’ van essentieel 

belang is, omdat iemand bereid moet zijn de kosten te dragen en de tijd er in te steken (Van Hout en 

Boers). Bovendien is de herbestemming van een karakteristiek gebouw als een klooster doorgaans 

duurder dan de meer standaard huisvesting in bijvoorbeeld nieuwbouw, dus moet de gebruiker 

daadwerkelijk de meerwaarde van een dergelijke vestiging inzien (Van Leeuwen en Jansen). 

Om deze zogenaamde gekken meer mogelijkheden te kunnen bieden, moet er volgens dhr. Boers 

vooraf een klimaat van aantrekkelijke(re) voorwaarden geschapen worden. Zodoende kan de 

Provincie volgens hem de Provincie zorgen voor behoud van meer kloosters, zonder er zelf direct in 

financiële zin in te hoeven investeren. Namens de Provincie ziet dhr. van Hout echter niet veel 

perspectief in het creëren van voorwaarden vooraf, omdat volgens hem in het huidige beleid al 

voldoende voorwaarden geschapen zijn en de Provincie altijd mee wil denken over de 

mogelijkheden. 

Wat betreft de religieuze partijen wordt het belang onderkend, maar geeft dhr. Jansen van de KNR 

aan dat het per congregatie kan verschillen hoe men tegenover de initiatiefnemer staat. Het belang 

van vertrouwen moet hierbij echter niet onderschat worden (Klok en Jansen). De hypothese wordt 

gegeven het voorgaande aangenomen. 

 

Hypothese 8: Door religieuze partijen wordt vooral ondersteuning door de overheid gewenst op 

financieel vlak 

 

Een klooster is doorgaans onderhoudsintensief en drukt daarmee zwaar op de kostenposten van de 

eigenaren. Uit de beantwoording van vraag 6 onder hypothese 1 blijkt dat de religieuze 

respondenten bij voorkeur inzetten op het behoud van het klooster in de huidige religieuze functie 

en anders een functie in lijn hiervan. Een ondersteuning op het gebied van het casco zou daarom een 

interessante optie kunnen zijn op het eerste gezicht. De ondersteuning van de Provincie op dit punt 

is momenteel echter niet erg groot en beperkt zich vooral tot monumenten, zo blijkt uit de 

beantwoording op vraag 22 door dhr. van Leeuwen. Tevens wordt door alle respondenten verder 

duidelijk gesteld dat de Provincie door haar ad hoc houding een vrij anonieme rol speelt en alleen 
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acteert indien daar min of meer expliciet om gevraagd wordt. Uit de beantwoording van vraag 23 

blijkt dat de KNR in de persoon van dhr. Jansen voor de Provincie een grotere rol ziet weggelegd in 

het herbestemmingsvraagstuk van kloosters in de landelijke omgeving, omdat hier de 

‘probleemgevallen’ hier liggen en de Provincie beschouwd wordt als de bewaker van de kwaliteit 

hiervan. Broeder van Heugten geeft echter aan dat de huidige bemoeienis meer dan voldoende is en 

dat de Broeders van Liefde zich zelf prima kunnen bedruipen. Bovendien geeft hij aan dat hij bij 

ondersteuning door de overheid er een redelijke vrees bestaat dat aanvullende bemoeienis vroeger 

of later op tafel komt. De zelfstandigheid van zijn congregatie staat voorop. 

Uit de beantwoording van vraag 24 blijkt dat de KNR niet zozeer voor de Provincie een actieve rol 

voorziet door middel van financiering/subsidiëring. De kloosters die binnenkort leeg komen te staan 

zijn volgens dhr. Jansen doorgaans in goede tot zeer goede staat. Dit is tevens dezelfde reden die Br. 

van Heugten aandraagt bij zijn stelling dat een nauwe betrokkenheid in ieder geval niet op financieel 

vlak nodig is, omdat het klooster van zijn congregatie nog in zeer goede staat verkeerd en begin deze 

eeuw zelfs is gemoderniseerd; het is daarmee klaarblijkelijk geen uitzondering op de andere 

kloosters in Brabant. De actievere rol die dhr. Jansen voor de Provincie weggelegd ziet, moet vooral 

gezocht worden binnen een ondersteunende functie. De Provincie moet zich in zijn ogen in ieder 

geval duidelijker en actiever profileren binnen het herbestemmingsvraagstuk, zodat ordes en 

congregaties weten waar ze terecht kunnen. Bovendien kan de Provincie met de KNR nadrukkelijker 

samenwerken bij herbestemmingsprojecten, zodat een betere planvorming kan ontstaan. Hiervoor is 

het wel nodig dat er een duidelijke beleidslijn voor kloosters door de Provincie wordt getrokken. 

 

Omdat een financiële ondersteuning niet zozeer nodig blijkt te zijn en religieuze partijen er voor het 

leeuwendeel geen interesse in hebben, wordt de hypothese verworpen. 

 

Hypothese 9: Omdat dat de Provincie ad hoc reageert, weten andere actoren moeilijk wat ze van de 

Provincie kunnen verwachten 

 

Uit de behandeling van de voorgaande hypothesen is de afwachtende houding van de Provincie al 

duidelijk naar voren gekomen, waarbij de beantwoording van vraag 22 een duidelijke ad hoc houding 

door alle respondenten geschetst wordt. Tevens kwam het planvoorstel van dhr. Boers hierbij aan 

het licht, waarbij een soort van provinciale toetsingscommissie voorgesteld wordt die plannen voor 

herontwikkeling door initiatiefnemers beoordeelt vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Dit 

voorstel is een directe afgeleide van de huidige onduidelijkheid die de Provincie in zijn ogen 

uitstraalt. Om tot betere herbestemming van kloosters te komen zal de Provincie ruimdenkender, 

maar vooral duidelijker moeten zijn. 

Door de provinciale medewerkers (Van Leeuwen en Van Hout) wordt deze ad hoc houding wel 

onderstreept, maar zijn ze beiden van mening dat het vrij duidelijk is wat de richtlijnen vanuit de 

Provincie zijn. Volgens Van Hout geeft de ISV bijvoorbeeld duidelijk aan dat er uitzonderingen 

gemaakt kunnen worden voor wonen in het buitengebied, wanneer het de herstructurering van een 

kloostergebouw betreft. Dhr. van Leeuwen stelt dat het subsidiestelsel op dit moment helder is wat 

betreft de cultuurhistorische bescherming en dat subsidiëring bijvoorbeeld ook goed mogelijk is 

wanneer het gaat over ondersteuning in de zoektocht naar herbestemmingsmogelijkheden. Beiden 

beoordelen deze houding als voldoende, blijkens de beantwoording van vraag 23. Volgens Van 

Houten is het niet nodig om expliciet en vooraf voorwaarden te creëren om zodoende 

initiatiefnemers te prikkelen en enthousiasmeren. 
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De religieuze partijen weerspreken zoals gezegd echter deze veronderstelde duidelijkheid en geven 

bij vraag 22 een sterke ad hoc houding aan. Deze houding wordt volgens de KNR in de persoon van 

dhr. Jansen niet zeer positief beoordeeld, omdat religieuzen volgens hem nu moeilijk weten waar ze 

aan toe zijn. Br. van Heugten geeft echter aan dat de afwachtende houding in zijn geval geen 

problemen geeft, omdat het zijn congregatie financieel gezien nu goed voor de wind gaat. Volgens 

dhr. Klok is de Provincie juist zeer actief, maar wel in de vorm van het NV Monumentenfonds. De 

verder afwachtende houding kan voor de herbestemming van de zogenaamde probleemgevallen wel 

enige problemen geven. 

Gegeven het bovenstaande wordt de hypothese bevestigd, maar met de kanttekening dat vooral 

voor die partijen die behoefte hebben aan meer duidelijkheid en begeleiding, de huidige ad hoc 

houding van de Provincie slecht uit kan pakken. Zowel religieuze als niet-religieuze partijen hebben 

behoefte aan meer duidelijkheid, zichtbaarheid en eenduidigheid. 

 

Hypothese 10: De Provincie moet de ad hoc situatie verlaten en een actievere rol gaan spelen 

 

Aan de respondenten is expliciet gevraagd wat de toekomstige houding van de Provincie zou kunnen 

zijn onder vraag 24. Broeder van Heugten, dhr. Van Leeuwen en dhr. Van Hout stellen dat de huidige 

houding van de Provincie voldoende is en daarom levert vraag 24 bij hen geen (verrassende) 

antwoorden op. Zij stellen dat de huidige passieve houding redelijk voldoende is, waarbij Van 

Leeuwen zelfs de vraag stelt of het wel wenselijk is als de Provincie zeer actief gaat handelen. Op 

vraag 25 antwoordde hij dat het aankopen van kloosters bijvoorbeeld belangenverstrengeling kan 

opleveren met andere partijen. 

Volgens dhr. Boers moet de Provincie juist wel actiever gaan zijn en wel in de vorm van 

planbegeleiding, door ondermeer een interdisciplinaire ambtelijke planbeoordelingscommissie. De 

nieuwe rol van de Provincie moet vooral ondersteunend van aard zijn. 

Dhr Jansen voorziet duidelijk een actievere rol voor de Provincie, omdat zij als regisseur van het 

landelijke gebied een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de landelijke omgeving. 

De Provincie kan volgens hem een verbindende partij zijn tussen de diverse actoren in de zoektocht 

naar nieuwe bestemmingen voor kloosters. Een ondersteunende en verbindende rol is volgens hem 

de meest waarschijnlijke optie voor de Provincie in de komende jaren, zeker omdat veel ordes en 

congregaties volgens hem momenteel nog niet weten waar ze aan toe zijn en wat voor 

mogelijkheden er allemaal voor handen zijn. 

Dhr. Klok voorziet niet direct een actievere rol voor de Provincie, omdat deze volgens hem al vrij 

actief is (zie hypothese 9). De Provincie kan wel actief bijdragen aan het behoud van het religieuze 

karakter van de kloosters, omdat er veelal de vrees is dat deze aangetast kan worden. 

Dhr. van Deurzen geeft aan dat het gewenst is dat de Provincie zich actiever gaat opstellen en wel in 

een ondersteunende c.q. faciliterende rol. Door het samenbrengen van partijen kan zodoende beter 

ingezet worden op het behoud van waardevolle kloostercomplexen, waaronder ook de zogenaamde 

‘probleemgevallen’.  

Volgens dhr. Smits zijn veel kloosters al verdwenen en ook al herbestemd in de voorbijgaande 

decennia. Ordes en congregaties hebben daarom al veel ervaring opgedaan met herbestemming. 

Daarentegen kan de Provincie bij een actievere houding mogelijk wel bijdragen aan die gevallen 

waarvoor herbestemming moeizaam verloopt. 

Financiële ondersteuning is volgens geen van de ondervraagde personen nodig. Eerder kwam al aan 

het licht dat kloosters doorgaans in goede staat verkeren en bovendien wordt door de respondenten 
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onderstreept dat herbestemming vaak pas in beeld komt wanneer voortzetting van de 

kloosterfunctie echt onhoudbaar wordt. Boven wijst de beantwoording op vraag 25 uit dat weinig 

personen iets zien in de Provincie als een soort projectontwikkelaar. Dhr. Van Hout geeft echter wel 

aan dat de acquisitie van een ‘probleemgeval’ wel bijvoorbeeld bij kan dragen aan de versterking van 

de landschapsbeleving, waarbij het klooster fungeert als een poort naar de natuurlijke omgeving. 

 

De hypothese wordt daarom aangenomen, maar wel met de opmerking dat de actievere rol van de 

Provincie ook haar grenzen kent. Een ondersteunende rol, maar zeker ook meer duidelijkheid kan 

voldoende uitkomst bieden. 

 

Tot slot 

De behandeling van deze hypothesen kan zoals gezegd een wezenlijk bijdrage leveren aan de 

conclusies van deze scriptie. De belangrijkste en opvallendste conclusies die getrokken kunnen 

worden, zijn als volgt: 

- De voorgestelde aanpakken va n de verwachte leegstand kennen een redelijk sterke variatie. 

- Zogenaamde passende herbestemmingen zijn het meest gewenst, maar de mate hierin 

verschilt sterk per congregatie. Over het algemeen zijn de richtlijnen echter wel minder 

dwingend dan bij bijvoorbeeld de Bisdommen. 

- De wens tot passende herbestemmingen heeft over het algemeen de eerste prioriteit, maar 

bij niet-religieuze partijen zijn profane functies vaak eerder een reële optie. 

- De kloosterbewegingen zijn doorgaans vrij autonoom in hun handelingsvrijheid en zijn 

meestal enkel verantwoording schuldig aan de eigen orde of congregatie en het Vaticaan.  

- Een centrale aanpak door topdown toewijzen  van nieuwe bestemmingen is vanwege deze 

autonome posities niet mogelijk, bovendien verschillen de diverse ordes en congregaties 

vaak sterk in overtuigingen en aanverwante richtlijnen/wensen. 

- Herbestemming in het buitengebied kan moeilijker zijn, omdat de markt slechter is dan in 

het stedelijk gebied en door beperkende richtlijnen van de overheid op het gebied van RO. 

- Er zijn niet of nauwelijks duurzame relaties tussen de diverse actoren. 

- Een zogenaamde ‘gek’ is bijzonder nodig bij herbestemming. 

- De ondersteuning van de overheid hoeft niet op hoofdzakelijk financieel vlak plaats te 

vinden. 

- De Provincie reageert zeer ad hoc en vooral voor de partijen die behoefte hebben aan 

begeleiding en ondersteuning kan dit negatief uitpakken. 

- Door alle actoren wordt een actievere rol van de Provincie gewenst, maar deze kan het beste 

ondersteunend c.q. faciliterend plaats vinden. Door duidelijker te zijn en mee te denken kan 

de Provincie een structurele bijdrage leveren aan het behoud van kloosters door middel van 

herbestemming. Over het algemeen wordt er meer zichtbaarheid, duidelijkheid en 

eenduidigheid gewenst. 

 

In combinatie met de bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken, kunnen de bovenstaande 

uitkomsten weergegeven worden in een schematisch model. Het model op de volgende pagina geeft 

de factoren weer waarvan uit de behandeling van de hypothesen blijkt dat ze van invloed zijn op de 

herbestemmingsperspectief van kloostercomplexen in Noord-Brabant. De pijlen of strepen geven de 

relaties tussen de diverse factoren weer en in welke richting deze relatie of invloed loopt. De dikte 
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van de streep geeft hierbij tevens aan wat het relatieve belang van de streep  of pijl ten opzichte van 

het gehele model is. 

Onder hoofdstuk 8 zal ingegaan worden op de betekenis van de uitkomsten van de voorgaande 

bevindingen voor de beantwoording van de hoofd- en deelvragen. 

 

Figuur 16: Herbestemmingsmogelijkheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Actorenpresentatie 

 

Op basis van de bovenstaande analyse en de eerdere hoofdstukken kan een overzicht geboden 

worden van de betrokken partijen en kan aangegeven worden in welke mate hun engagement een 

rol speelt. Bij de presentatie van deze actoren is dezelfde basis gebruikt als in paragraaf 5.3, een 

onderverdeling naar religieuze, maatschappelijke- en overheidspartijen en tot slot private partijen. 

 

6.4.1 Religieuze partijen 

 

6.4.1.1 Rechtsverhoudingen binnen het Rooms-katholicisme 

Alvorens naar een exacte positionering te kunnen geven, is het interessant te kijken naar de 

verhouding van de ordes en congregaties ten opzichte van andere katholieke partijen. Een van de 

meest interessante vraagstukken binnen de herbestemmingsproblematiek, is de rechtspositie van de 

kloostergemeenschappen en de bijbehorende verplichtingen binnen de religieuze systemen. De 

verenigingen hebben normaliter niet volledige zelfbeschikking. Daarmee wordt bedoeld dat er altijd 

verantwoording dient te worden afgelegd aan hogere instanties.  

 

In de eerste plaats is er ‘toestemming’ nodig van het bovenliggende echelon van de betreffende 

stroming per orde of congregatie (bijv. Kruisheren, Broeders van Liefde, zusters Trappistinnen, etc.). 

Vaak komt het echter niet neer op zogenaamde toestemming, maar is de bovenliggende laag vaak 

direct betrokken bij het proces van herbestemming. Beslissingen worden vaak binnen die ‘laag’ 
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genomen, de gelden als gevolg van eventuele verkoop vloeien immers voor een belangrijk deel daar 

naar toe. Bovendien dient in ogenschouw genomen te worden, dat het proces van leegstroming van 

kloosters vooral een westerse trend is die zich vooral in Nederland en de omringende landen veruit 

het sterkst manifesteert. In landen in het oosten van Europa, maar ook bijvoorbeeld in Azië floreren 

kloosters doorgaans nog. Een aanvulling van de gemeenschappen in Nederland met leden uit andere 

landen ligt echter niet direct voor de hand, vanwege de barrières op het gebied van taal en cultuur. 

In een leefgemeenschap als een klooster kunnen deze barrières problemen geven (Heugten, 2009).  

In de tweede plaats bestaat er naast de verantwoordelijkheid binnen de religieuze beweging een 

verantwoording richting het Bisdom of het Vaticaan. Voor de meeste gevallen geldt dat het Vaticaan 

de bevoegde instantie van de Rooms Katholieke kerk is, voor kloosterordes geldt vrijwel altijd dat ze 

vallen onder rechtstreekse verantwoording van het Vaticaan (o.a. Schokker, 2009 & Interview Klok, 

2009). Congregaties daarentegen vallen in de regel ook onder de verantwoordelijkheid van het 

Vaticaan, maar voor een aantal geldt dat ze onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 

Bisschop en dus het Bisdom vallen (Van het Hof, 2008; p. 18 & Interview Klok, 2009). Congregaties 

zijn doorgaans jonger van oorsprong (na 1550), maar ook minder streng in de belofteaflegging. Vaak 

zijn deze congregaties door de toenmalige Bisschop van het verantwoordelijke Bisdom gesticht als 

gevolg van de herstelling van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 (zie ook paragraaf 2.1). Dit zijn de 

zogenaamde ‘Bisschoppelijke congregaties’. 

 

De daadwerkelijke betrokkenheid van het Bisdom is echter vrij troebel en verschilt vaak ook in 

sterkte. Zo is het niet te zeggen wat de invloed van het Bisdom in informele zin, dus op de 

achtergrond, is. Volgens de koepelorganisatie van Nederlandse Religieuzen is het aantal bewegingen 

met directe verantwoording aan het Bisdom echter gering (Janssen, 2009; interview). De stelling van 

Heijsteeg (2003, p. 51) dat de ‘Brabantse’ Bisdommen Breda en ’s Hertogenbosch helemaal niet 

betrokken zijn bij kloostergebouwen, blijkt daarmee niet op volledige waarheid gestoeld te zijn en 

dient enigszins genuanceerd te worden. De rol van het Bisdom valt –in tegenstelling tot wat 

Heijsteeg beweert– allerminst te verwaarlozen. De belangrijkste verantwoording geschiedt echter 

binnen de eigen orde of congregatie, naar de regionaal en/of provinciaal overste. De 

kloosterbeweging achter een specifiek klooster acteert daarmee vrij autonoom wat betreft het 

eigendom, ook omdat de afstand richting het Vaticaan groter is dan de desbetreffende Bisschop. 

 

Zoals in subparagraaf 5.2.2 al duidelijk werd, heeft het Aartsbisdom ook een zeer duidelijke opvatting 

wat betreft de herbestemming van Rooms-katholieke gebouwen, waaronder ook kloosters. Deze 

opvatting is in ieder geval niet alleen vrijblijvend richting veel congregaties, maar kan zeker ook 

dwingend van aard zijn.  In de voorgaande paragrafen is al uitgebreid aan bod gekomen dat de 

opvattingen en de maatschappelijke positionering van ordes en congregaties significant verschilt, 

waarbij een onderscheid gemaakt werd naar: 

1. contemplatieve of behoudende kloosters 

2. actieve of maatschappelijk betrokken kloosters 

Vaak zijn ordes eerder contemplatief en congregaties meer maatschappelijke betrokken, wat echter 

niet altijd zo hoeft te zijn. Bovendien is er ook enige variatie mogelijk tussen beide vormen van 

contemplatief of actief. 

Wanneer het bovenstaande gevisualiseerd wordt in een organogram ontstaat een aardig beeld. Zie 

hiervoor figuur 17, waarbij opgemerkt dient te worden dat de verhoudingen per orde of congregatie 
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kan verschillen. Figuur 17 is ondermeer gebaseerd op informatie van Br. T. van Heugten van de 

Broeders van Liefde te Eindhoven (interview, 2009) en dient derhalve als voorbeeld.     

Figuur 17: Gangbaar organogram van een 

kloosterbeweging 

Zoals gezegd zijn de kloosterbewegingen vrij 

autonoom en vind de verantwoording vooral 

binnen de eigen kring plaats. Sommige 

kloosterbewegingen zijn vaak content dat ze geen 

relatie met het Bisdom hebben, omdat ze juist 

daardoor vrij onafhankelijk kunnen opereren 

(Janssen, 2009; interview). 

 

De grootste belangen voor de religieuzen kunnen  Bron: Eigen bewerking naar o.a. Br. T. van 

daarmee gezocht worden binnen de hoek van   Heugten  (2009)  

gevoeligheden; de nieuwe functie moet bij  

voorkeur geen of weinig afbreuk doen aan de oorspronkelijke uitstraling van het gebouw. De ordes 

en congregaties kunnen doorgaans vaak zelf bepalen in hoeverre zij hierin standvastig zijn.   

 

6.4.1.2 Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) 

Zoals de naam al doet vermoeden, is de KNR een organisatie waarin kloosterbewegingen 

vertegenwoordigd zijn. Het is een zogenaamde koepelorganisatie die is ontstaan in 1980 als opvolger 

van een eerdere soortgelijke stichting (TRES), waarin vrijwel alle Nederlandse religieuzen 

vertegenwoordigd zijn. Deze diverse kloosterbewegingen betalen een soort van jaarlijkse contributie 

aan de KNR, waarmee de KNR voor vooral de gezamenlijke en in mindere mate individuele belangen 

kan opkomen. Daarmee is dus zowel contact met de contemplatieve als maatschappelijk betrokken 

ordes en congregaties. Vooral in relatie tot de communicatie met de buitenwereld is een dergelijke 

koepelorganisatie vrij handig, omdat de KNR als centraal aanspreekpunt kan fungeren. (Janssen, 

2009; interview). Het ‘mission statement’ op de eigen internetsite omschrijft het doel van de KNR als 

volgt (KNR, 2003): 

 

“De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking 

te coördineren. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de 

ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk. Zij stimuleert de 

presentie en de presentatie van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt namens hen 

samen op als officiële gesprekspartner.” 

 

De KNR is zodoende niet alleen in het leven geroepen vanwege het herbestemmingsvraagstuk, maar 

is ook op andere vlakken bij de belangenbehartiging van religieuzen actief. Omdat de KNR veel kennis 

in huis heeft op het vlak van kloosters door heel Nederland en vrijwel al deze beweging bij deze 

koepelorganisatie zijn aangesloten, vervult zij momenteel al de rol van een soort 

vertrouwenspersoon of –partij. De KNR zou deze rol in de toekomst verder kunnen benutten en de 

betrokken partijen bij herbestemming dienen hier bij de ontwikkeling van de 

herbestemmingsplannen rekening te houden.  

Los van het opkomen voor de belangen van kloosterbewegingen, verdient het de aanbeveling dat de 

KNR in nabije en verdere toekomst nauw betrokken wordt bij de ontwikkeling van concrete plannen 
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en algemene visies van bijvoorbeeld overheden. Het is immers onnodig en zonde van de tijd en 

energie om de kennis, connecties, etcetera van de KNR niet te benutten en zodoende steeds het wiel 

voor de tweede maal uit te vinden. 

 

6.4.1.3 Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven (St. Agatha) 

Los van het onroerende goed (het kloosterpand/-complex) waaruit de kloosterbeweging verdwijnt, 

heeft elke groep religieuzen ook tal van andere waardevolle roerende goederen in bezit. Omdat deze 

verenigingen doorgaans deze spullen niet meer kunnen onderhouden en moeten afstoten, zijn de 

verschillende ordes en congregaties tot het besef gekomen dat zij het behoud van hun erfgoed op 

een andere manier moeten organiseren. Door diverse religieuzen is er voor gekozen om het mogelijk 

te maken deze bronnen op een specifieke plaats samen te brengen. Na een lange zoektocht, is dit 

erfgoedcentrum uiteindelijk gevestigd in St. Agatha, een vestigingsplaats van de orde der Kruisheren 

(zie figuur 17).  

 

Figuur 18: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 

Een belangrijke reden voor deze locatie 

ligt in het feit dat het dit klooster een van 

de oudste (Katholieke) kloosters in 

Nederland is. Enige aanpassing van het 

gebouw heeft echter wel plaats 

gevonden om de vestiging van het 

klooster mogelijk te maken (Arendsen, 

2009). 

Bij dit erfgoedcentrum is zowel de 

erfgoedstichting van de Kruisheren  uit 

1998 (Stichting Sint Aegten), als de in 

2002 opgerichte stichting Stichting 

Erfgoed Nederlands Kloosterleven. De 

Bron: A. van Tilburg, 2009            laatstgenoemde stichting is opgericht  

                 door circa 80 ordes en congregaties om      

“kloosterlijk erfgoed blijvend binnen Nederland te behouden, te beheren en toegankelijk te stellen” 

(Klooster Sint Aegten, 2009; website). Dat betekent overigens niet dat alle religieuze 

kloostergemeenschappen hun erfgoed (deels) onderbrengen bij het erfgoedcentrum, soms houden 

ze dit liever zelf in beheer (Arendsen, 2009).  Het erfgoedcentrum draagt wel onmiskenbaar bij aan 

het voorkomen van het verdwijnen  van stukken die iets zeggen over de Nederlandse geschiedenis, 

of dat deze naar het buitenland verdwijnen indien het een internationaal opererend religieus 

instituut is (Klooster Sint Aegten, 2009; website). De betekenis van dit erfgoedcentrum binnen het 

vraagstuk van herbestemming, kan daarmee vooral gezocht worden in de hoek van het roerende 

erfgoed. Enige subsidiëring ter behoud van de roerende goederen lijkt in eerste instantie niet direct 

nodig (Arendsen, 2009), maar de overheid en andere betrokken partijen kunnen wel bijdragen door 

de stichting van het erfgoed te faciliteren op tal van vlakken en ieder geval het erfgoedcentrum te 

betrekken wanneer roerende goederen vrij komen bij herbestemming.  

 

 

 



 
88 

 

6.4.1.4 Overige religieuze partijen 

Zoals uit het voorgaande bleek, zijn er al enkele religies of levensbeschouwingen die een voormalig 

christelijk of katholiek gebouw hebben overgenomen. Eveneens werd daarbij duidelijk dat deze vorm 

van herbestemming niet bij alle katholieke stromingen op evenveel sympathie kan rekenen. Punten 

als wederkerigheid en achterliggende financierders spelen daarbij een duidelijke rol. Met name de 

Bisdommen staan mede door deze vervelende ervaringen in het verleden bepaald niet enthousiast 

tegenover herbestemming naar een andere religie. Het Bisdom heeft echter in veel gevallen niet veel 

te zeggen over de herbestemming van kloosters en het is goed denkbaar dat sommige congregaties 

en ordes zeker niet onwelwillend tegenover dergelijke nieuwe gebruikers staan, al ligt het voor de 

hand dat dit eerder bij de meer actieve c.q. maatschappelijk betrokken kloostergemeenschappen zal 

zijn. 

In hoeverre religieuze partijen echter geïnteresseerd zullen zijn is daarom discutabel en bovendien 

blijft het immer de vraag in hoeverre het wenselijk is volledig andere religies of beschouwingen 

onder te brengen, zo leerde het voorbeeld van de Maharishi Yogi in Vlodrop-Station (zie ook 

paragraaf 5.3.1). 

Korst gezegd is het voor de religieuze partijen vanuit hun religieuze drijfveren het belangrijkste dat 

bij herbestemming de oorspronkelijke religieuze functie zo min mogelijk aangetast wordt. 

 

6.4.2 Maatschappelijke en overheidspartijen 

Naast de religieuze partijen, acteren ook andere partijen binnen het herbestemmingsvraagstuk. De 

tweede categorie die hierbij wordt onderscheiden zijn de maatschappelijke en overheidspartijen. 

Ook hierbij kunnen meerdere partijen onderscheiden worden, deze worden hieronder soortgewijs 

besproken. 

 

6.4.2.1 Het Rijk 

Het Rijk is van oudsher de bovenste beslissingslaag binnen het overheidsstelsel. Direct en actief met 

herbestemming houdt het Rijk zich doorgaans niet bezig, tenzij het objecten van nationaal belang 

zijn. Dit komt vooral omdat de overheid zich vooral bezig houdt met Rijksmonumenten en gebouwen 

met een provinciale of gemeentelijke monumentenstatus of zelfs geen monumentenstatus overlaat 

aan de lager gerangschikte instanties.  

De status van Rijksmonument kan in belangrijke mate bijdrage aan het behoud van kloosters, maar 

zorgt niet in directe zin voor de continuering van het gebruik hiervan. Herbestemming wordt daarom 

niet direct gestimuleerd door de toekenning van de status, maar indirect stimuleert het wel de 

eigenaar om zorgvuldig met zijn bezit om te gaan. Een pand, complex of zelfs een heel terrein komt 

enkel in aanmerking voor de status van Rijksmonument wanneer het minimaal 50 jaar oud is en 

waarvoor het behoud van belang is door de cultuurhistorische waarde, schoonheid of 

wetenschappelijke betekenis (Monumenten.nl, 2009; website). De toekenning biedt zowel 

mogelijkheden als beperkingen voor de eigenaar van een dergelijk monument. De voordelen liggen 

op het gebied van het aanvragen van een instandhoudingssubsidie, verkrijgen van een goedkope 

lening of hypotheek, belastingvoordelen en het voor handen hebben van beschikbare kennis bij 

ondermeer de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van de 

monumentenzorg bij het onderhoud van het pand (Monumenten.nl, 2009; website). De nadelen 

liggen vooral op het vlak van de verplichtingen en beperkingen die een Rijksmonumentale status met 

zich meebrengen. Aanpassing van het pand is aan tal van voorwaarden onderhevig en amovering is 

vrijwel onmogelijk als gevolg van de beschermde status. Deze beperkingen zijn logischerwijs inherent 
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aan de beschermde status, maar kunnen herbestemming bemoeilijken omdat daarbij 

herstructurering vaak noodzakelijk is. De feitelijke toewijzing vindt plaats door de verantwoordelijke 

minister van OC&W, nadat de Rijksdienst Monumentenzorg een voorstel richting de het 

verantwoordelijke college van B&W (bebouwde kom) of Gedeputeerde Staten (buiten bebouwde 

kom, die op hun beurt weer een advies uitbrengen aan de minister (Heijsteeg 2003; p. 29). 

Een tweede belangrijk punt voor de herbestemming van kloosters is de  nota belvedère uit 1999. Nu 

10 jaar later (bij het verschijnen van deze scriptie) verloopt de nota en is een nieuw plan in de maak 

door de betreffende ministeries. Het belangrijkste op het herbestemmingsvlak is dat de nota 

Belvedère de cultuurhistorie leidend stelt voor de ruimtelijke indeling van Nederland met als motto: 

‘Behoud door ontwikkeling’ (Heijsteeg, 2003; p. 27). Een belangrijk aspect van de nota ligt op het 

punt van doorwerking naar lagere overheden, omdat specifiek gebieden en steden aangewezen 

worden waar respectievelijk provincies en gemeenten mee aan de slag moeten. Voor kloosters speelt 

de nota enkel een directe rol wanneer een klooster in een Belvedèregebied ligt. 

Uit de evaluatie van de Nota Belvedère in 2007 bleek dat de betreffende notitie veel betekend heeft 

voor de cultuurhistorie in Nederland, zo is de “cultuurhistorische identiteit sterker richtinggevend 

geworden voor de inrichting van de ruimte”; er kwamen echter ook tekortkoming aan het licht. De 

objectgerichtheid bij de monumentenzorg van de voorbijgaande decennia, wordt door de nota 

Modernisering Monumentenzorg (MoMo) vervangen door een meer omgevingsgerichte aanpak . De 

nota MoMo sluit daarmee aan op Nota Belvedère op twee cruciale punten: 

- Monumentenzorg en ruimtelijke ordening – van objectgericht naar omgevingsgericht 

- Monumentenzorg en maatschappij – van conserverend naar ontwikkelend 

(Minsterie OC&W, 2008; p. 4-10 & Ministerie OC&W, 2009; website). 

 

Duidelijk is hierbij dat de cultuurhistorie meer leidend gemaakt wordt en dat de trend naar een 

ontwikkelingsplanologische zorg voor monumenten evident is. Het Rijk kent echter ook andere 

planologische instrumenten, waarmee het de indeling van de ruimte tracht te sturen. Het 

belangrijkste hierbij zijn de ruimtelijke nota’s, waarbij de laatste versie hiervan (de Nota Ruimte) de 

verantwoordelijkheden verschuift naar centrale overheden, voor zover dit mogelijk is: ‘decentraal 

wat kan, centraal wat moet’. Eveneens wordt een actievere rol voor de overheid voorzien, waarbij zij 

meer ontwikkelend te werk kan gaan. Voor een verdere uitwerking en toelichting hiervan, wordt 

terug verwezen naar de paragrafen 4.1 tot en met 4.3. Deze thema’s vinden hun doorwerking 

richting provincies en gemeenten. Een belangrijke wetgeving op het gebied van RO is de nieuwe 

WRO (nWRO), waarmee bepaalde verantwoordelijkheden en mogelijkheden van diverse 

overheidslagen zijn verschoven of zijn komen te vervallen (nWRO.nl, 2009; website), dit alles onder 

het motto uit de Nota Ruimte: decentraal wat kan, centraal wat moet. Ook voor de provincie is er 

een aantal zaken veranderd, de belangrijkste zaken worden in subparagraaf 6.4.2.2 vermeld. Er heeft 

een herijking plaats gevonden van “wie, wat en waar mee bezig is” (Hout, van, 2009; interview).  

Resumerend zit het belang van de Rijksoverheid vooral binnen het ‘monumentenbehoud’ en de 

takenverdeling van de ruimtelijke ordening per overheidslaag. 

 

6.4.2.2 Provincie 

Het werkgebied van de Provincie legt zich in belangrijke mate toe op de landelijke omgeving, Het 

stedelijke gebied wordt veeleer gezien als het werkterrein van de betreffende gemeente (Hout, van, 

2009; interview). Dit is ook precies ook een van de redenen waarom de Provincie Noord-Brabant zich 

momenteel bezig houdt met het vraagstuk rondom de herbestemming van Brabantse 
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kloostercomplexen. De kloostercomplexen waarvoor het moeilijker is een nieuwe bestemming te 

vinden liggen, zijn immers de landelijk gelegen complexen. Verpaupering, verruïnering, enzovoorts 

van deze panden leidt onmiskenbaar tot een afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit en verloedering van 

het platteland.  

 

Los van de ruimtelijke kwaliteit die de Provincie in het landelijke gebied tracht te waarborgen en 

waar nodig te versterken, maken de kloosters in het Brabantse landschap onlosmakelijk deel uit van 

de Brabantse identiteit en daar wil de Provincie graag de middelen die ze beschikbaar heeft voor 

inzetten. Zoals in eerdere paragrafen reeds duidelijk werd, gebruikt de Provincie op dit moment nog 

betrekkelijk weinig instrumenten die puur sturen op de cultuurhistorische waarde . De mogelijkheid 

tot het toekennen van provinciale monumenten wordt niet gebruikt, al is dit vooral een praktische 

overweging. Het toekennen hiervan leidt tot de aanstelling van meerdere ambtenaren; geld dat in 

dat geval als ondermeer salaris betaald moet worden, kan ook besteed worden aan de pure 

ondersteuning van gemeentelijke en Rijksmonumenten (Leeuwen, 2009; interview). Bijkomend 

verhaal voor de kloosters die momenteel nog een religieuze functie hebben, is dat deze doorgaans in 

uitstekende, zo niet perfecte staat verkeren (o.a. Leeuwen, 2009; interview & Janssen, 2009; 

interview). Subsidiabele ondersteuning op het gebied van onderhoud c.q. restauratie van het casco 

en bijvoorbeeld de kloostertuin is daarbij minder noodzakelijk, dan het zoeken en vinden van nieuwe 

bestemmingen. De Provincie acht het in dat opzicht wel wenselijk dat nieuwe bestemmingen 

passend zijn bij het religieuze karakter van (voormalige) kloosters. 

 

Naast dit meer cultuurhistorische perspectief, vervult de Provincie uiteraard ook andere rollen. Een 

belangrijke rol is zoals gezegd de waarborging van de ruimtelijke kwaliteit en daarmee dus de 

zorgdraging voor een degelijke ruimtelijke indeling. Dit meer planologische instrumentarium wordt 

hieronder uiteen gezet. 

De eerste insteek in het planologische beleid van de Provincie is dat er geen stedelijke voorzieningen 

in het buitengebied worden gecreëerd. De zogenaamde paraplunota Ruimtelijke Ordening in de 

structuurvisie (GS Prov. NB, PN, 2009; p. 63-64), laat enkele voorwaarden zien voor bouwkundige 

mogelijkheden in het buitengebied. Zeker wat betreft wonen, wil de Provincie dit zoveel mogelijk 

concentreren in de kernen. Om verdere verstening van het buitengebied te voorkomen, zet de 

Provincie in op het tegengaan van verspreiding van de bebouwing. De ontmoediging gaat dan vooral 

over de eventuele toevoeging van burgerwoningen. Dit wordt “in beginsel” niet toegestaan, net als 

toevoeging van burgerwoningen door bouwkundige aanpassingen van gebouwen (splitsing). 

Uitzondering hierop is de aanpassing van boerderijgebouwen, omdat deze een bijdrage leveren aan 

het behoud van de boerderijgebouwen die het buitengebied zo kenmerken. Een andere uitzondering 

hierop die door de Paraplunota wordt genoemd, is het toestaan van gebruik van agrarische 

bebouwing als woning, indien deze panden “cultuurhistorische waarden bezit”. Wat voor kloosters 

echter van belang is, is de volgende zinsnede:  “toevoeging van burgerwoningen is tot slot mogelijk 

door bouwkundige aanpassingen van bestaande karakteristieke gebouwen, zoals gebouwen die in 

gebruik waren voor zorg of religieuze doeleinden omdat dit kan bijdragen aan het behoud van deze 

panden” (GS NB, PN, 2009; p. 64). 

Duidelijk is hiermee geworden dat de Provincie het behoud van deze kloosters in de ruimtelijke 

beleidsvoering is verankerd. De toepassing geschiedt door onder andere zogenaamde verordeningen, 

waarmee de Provincie aangeeft waar verstedelijking kan en mag plaats vinden. Daarbij geldt altijd 

het principe van inbreiding voor uitbreiding en vervolgens zijn er de zogenaamde “zoekgebieden 
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verstedelijking” . Tot slot zijn er zogenaamde gebieden stad-land integratie, waar gebieden die 

buiten deze eerste twee categorieën vallen onder geschaard kunnen worden (Hout, van, 2009; 

interview). 

 

Daarnaast is er als gevolg van de komst van de nWRO (zie vorige subparagraaf) een aantal zaken 

veranderd en veranderen ook wat zaken voor de Provincie. De belangrijkste veranderingen voor de 

Provincie zijn met name het volgende (gebaseerd op de website nWRO.nl, 2009): 

- GS verliest de goedkeuringsbevoegdheid voor bestemmingsplannen 

- Artikel 19, lid 1 & lid 2 (vrijstellingprocedures) zijn komen te vervallen 

- Structuurvisie wordt verplicht voor rijk, provincies en gemeenten; hebben echter geen 

rechtstreekse binding, maar dient eerder als basis voor voorkeursrecht op basis van wet 

voorkeursrecht. Voor de Provincie vervalt daarmee het streekplan. 

- Beleid moet niet in bestemmingsplan, maar in structuurvisie. 

- Voorts kunnen eisen gesteld worden aan de typen detailhandel 

- De minister van VROM alsmede GS kunnen een zogenaamde reactieve aanwijzing geven. 

Daarmee kunnen bepaalde delen van het bestemmingsplan buiten werking gesteld. 

 

Belangrijk is dat blijkens de bovenstaande punten de positie van de Provincie binnen het 

planologische landschap sterk is veranderd. De houding van de Provincie ten opzichte van gemeente 

is zodanig verschoven, dat de doorwerking van provinciaal beleid niet langer vanzelfsprekend is. Hoe 

de verhoudingen als gevolg van de nWRO definitief komen te liggen is echter nog niet helemaal 

duidelijk. De komende tijd blijft het voor gemeenten, provincies en rijk aftasten hoe de onderlinge 

verhoudingen komen te liggen (Hout, van, 2009; interview). 

Als gevolg van de wijzigingen zijn de streekplannen komen te vervallen en worden structuurvisies 

noodzakelijk. De interim-structuurvisie van de Provincie Noord-Brabant laat een aantal zaken zien die 

voor het behoud van Brabantse kloostercomplexen van belang zijn. 

Bij de bepaling van wat verder toegestaan wordt aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze nieuwe 

structuurvisie (interim), is een hoofdbelang opgesteld. Om aansluiting te vinden bij de eisen van de 

nWRO, is dit hoofdbelang uitgewerkt in een tiental thematische provinciale belangen. Voor elk van 

onderstaande thema kan per situatie een specifiek belang omschreven worden. Bij de uiteindelijke 

ruimtelijke ontwikkeling wordt een afweging gemaakt tussen deze belangen. De thematische 

categorieën zijn als volgt: 

- ruimtelijke kwaliteit 

- natuur 

- water 

- bodem, milieu en energie 

- cultuurhistorie en aardkunde 

- mobiliteit en infrastructuur 

- werken en voorzieningen 

- wonen 

- land- en tuinbouw 

- toerisme en recreatie 

(GS Prov. NB, ISV, 2009; p. 23) 
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Daarbij is het belangrijk om als Provincie de belangen af te wegen, waar de Provincie zich steeds bij 

afvragen moet wat nu daadwerkelijk de provinciale belangen zijn. Deze afweging is echter allerminst 

eenvoudig, ruimtelijke ordening laat zich immers moeilijk vastleggen en hangt altijd onlosmakelijk 

vast aan de afweging van een aantal aspecten, zoals belangenverstrengeling, onderlinge relaties, 

betrokken partijen, etcetera (Hout, van, 2009; interview). 

 Los van deze belangentypering, reikt de nWRO ook andere instrumenten aan. Tezamen met 

ondermeer de verordening en bestaande middelen, heeft de Provincie een breed instrumentarium. 

Een globaal overzicht van deze instrumenten komt tot uiting in de onderstaande opsomming op de, 

op basis van een interview met Dhr. van Hout (2009), provinciaal coördinator doorwerking beleid. 

 

Voor heel het instrumentarium geldt echter onverminderd sterk dat het provinciaal belang dient te 

worden aangetoond. Daarbij dienen continue afwegingen gemaakt te worden, om te bepalen wat 

deze belangen nu zijn. Bovendien is het voor provincies vaak een lastig verhaal, omdat, waar dan 

ook, er altijd geïntervenieerd wordt binnen gemeentelijk grondgebied. Dit kan zorgen voor 

verstorende relaties met gemeenten, hindermacht van die gemeenten, enzovoorts. 

Vanuit provinciaal opzicht is er op dit moment (nog) geen sprake van het gebruik van een van de 

genoemde instrumenten ten behoeve van de herbestemming van kloostercomplexen. De 

herbestemming van kloosters wordt daarmee in eerste instantie overgelaten aan initiatieven uit de  

                     markt, waarna de Provincie 

Provinciale RO-instrumenten                  kan besluiten daar –al dan 

niet– in enige vorm mede- 

of samenwerking aan te 

verlenen (Hout, van, 

2009; interview).  

 

De betekenis van 

kloosters voor de 

Provincie manifesteert 

zich daarmee vooral op 

het vlak van de 

beeldbepalendheid (RO) 

en de identiteitsvorming 

van Brabant 

(cultuurhistorie). 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: interview van Hout, 2009 
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6.4.2.3 Gemeenten 

Het werkgebied van gemeenten legt zich zoals gezegd voor een belangrijk deel toe op het 

verstedelijkte gebied c.q. de bebouwde kom. De herbestemming van kloosters in deze omgeving is 

doorgaans niet problematisch, vaak doen geïnteresseerden zich ‘vanzelf’ voor.  

Ook gemeenten hebben diverse instrumenten om deze herbestemming te sturen. Allereerst is het 

cultuurhistorische instrument van toekenning van gemeentelijke monumenten. Omdat de Provincie 

in Brabant geen monumenten toekent, zijn dit samen met de rijksmonumenten de enige 

monumententypen in het Brabantse landschap. Gemeentelijke monumenten worden toegekend 

door het college van B&W op grond van de opgestelde gemeentelijke monumentenverordening, al 

dan niet op verzoek van belanghebbenden. Doorgaans geldt dat deze status wordt toegekend 

wanneer het pand niet van nationaal, maar wel van lokaal of regionaal belang is en kunnen 

Rijksmonumenten niet tevens een gemeentelijke monumentale status verkrijgen. Voorafgaand aan 

de feitelijke toekenning, wordt advies van de monumentencommissie ingewonnen (Eindhoven.nl, 

2009; website). Voor deze monumenten kan een zogenaamde cultuurfondshypotheek afgesloten 

worden, die een rentepercentage kent die ruim onder de marktwaarde ligt. Ook zijn er vaak diverse 

gemeentefondsen beschikbaar ten behoeve van onderhoud en restauratie (Monumenten.nl, 2009; 

website). De mate waarin gemeenten gebruik maken van de toekenning van gemeentelijke 

monumenten is doorgaans navenant het belang dat gehecht wordt aan cultuurhistorie. Dit kan 

zodoende sterk verschillen per gemeente. 

De mogelijkheden wat betreft de instrumenten ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit, kennen veel 

overeenkomsten met het provinciale instrumentarium. Allereerst is er het bestemmingsplan, 

waarvoor de gemeente binnen met name het stedelijke gebied zorg draagt. Blijkens afdeling 3.1 uit 

de nWRO, zijn gemeenten in relatie tot het bestemmingsplan voorts onder andere verplicht om: 

- voor het gehele grondgebeid een bestemmingsplan op te stellen 

- elke 10 jaar te zorgen voor een actualisering hiervan 

-  zorg te dragen voor zowel een digitale als papieren versie. Bij tegenstrijdigheden tussen 

beide versies, is de digitale versie voorts beslissend (de verplichting tot digitalisering is 

voorlopig uitgesteld tot 01 januari 2010. 

 

Daarnaast is het voor gemeenten een goede mogelijkheid om voormalige kloosterpanden binnen de 

bebouwde kom op te kopen en vervolgens zelf te ontwikkelen; zoals eerder aangegeven zijn deze 

locaties vaak succesvol te herbestemmen. Daarbij kan de gemeente bovendien in zeer actief opzicht 

het principe van ‘inbreiding voor uitbreiding’ in praktijk brengen. Zodoende kan de gemeente 

publieke en semi-publieke diensten ook huisvesten in dergelijke plannen, waarmee zowel behoud 

van het casco als facilitering van deze diensten gewaarborgd is. Daarbij kan gedacht worden aan het 

plaats geven van zorg, cultuur of een verzamelgebouw waarin deze en andere functies plaats kunnen 

krijgen. Het aankopen van een voormalig pand is daarom voor gemeenten zeer interessant, omdat 

de kans op succes zeer groot is en de ruimtelijke indeling en kwaliteit van de leefomgeving 

tegelijkertijd versterkt kan worden. 

 

Naast de pure monumentenzorg, kan de gemeente ook bepalingen stellen inzake de bescherming 

van stads- en/of dorpgezichten. Ook hier biedt de nWRO degelijke instrumenten en verplichtingen 

voor, blijkens artikelen 3.16, 3.18 en 3.20 onder afdeling 3.4, geldt hiervoor onder andere dat een 

aanlegvergunning kan en moet worden geweigerd indien het betrekking heeft op een beschermd 
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dorps- of stadsgezicht en dat de gemeente bij verlening van een sloopvergunning verplicht is dit te 

melden aan het RACM. 

Voor gemeenten kent het behoud van de kloosters de zelfde belangen als bij de provincie, zij het dat 

zij voor de gemeenten ook voor de kloosters in het stedelijk gebied een belangrijke rol is weggelegd 

bij herbestemming. Daarbij kunnen ze functies die op gemeentelijk niveau van belang zijn (cultuur, 

onderwijs, etc.) meenemen bij de herbestemming. 

 

6.4.2.4 Monumentenorganisaties 

Dit zijn rechtspersonen die opkomen voor de diverse monumenten in het Nederlandse landschap. 

Vaak zijn dit zogenaamde semi-overheidspartijen, omdat ze voor een groot deel gefinancieerd 

worden door de overheid en vaak is de overheid ook (gedeeltelijk) aandeelhouder. Deze organisatie 

spelen in de regel alleen een rol wanneer het object een Rijksmonument of gemeentelijke 

monument is en behoud in welke hoedanigheid dan ook nagestreefd dient te worden. In navolging 

van Heijsteeg (2003; p. 45) kunnen de volgende partijen onderscheiden worden: 

- Stichting Monumentenfonds Brabant: naar eigen zeggen is dit een organisatie die “zich bezig 

houdt met het verwerven, restaureren en beheren van monumenten zodat het cultureel 

erfgoed in Brabant niet verloren gaat. Voor alle aangekochte monumenten wordt een 

herbestemming gezocht die past bij het monument en de omgeving en die bijdraagt aan het 

behoud en versterking van de kwaliteit en belevingswaarde van het historische stads- of 

dorpsbeeld.” Daarmee begeeft deze stichting zich actief binnen het vraagstuk van 

herbestemming, door panden aan te kopen en na acquisitie in beheer te houden. Alleen 

panden die in bezit zijn van deze stichting komen in aanmerking voor (financiële) 

ondersteuning (Monumentenfonds Brabant, 2009; website). 

- Monumentenhuis: organisatie opgericht in 1999 door de Rijksdienst door Archeologie, 

Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) en de Provincie Noord-Brabant, die zich ten doel 

stelt “een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van een integraal 

cultuurhistorisch ruimtelijk kwaliteitsbeheer.” Dit doet zij middels drie kerntaken, te weten: 

“(1) het verbeteren van de integrale monumentenzorg op gemeentelijk niveau en advisering 

aan gemeenten, (2) het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen de 

overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties om kennis en 

expertise van die partijen effectief te integreren in het totale monumentenbeleid en tot slot 

(3) het desgewenst ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en instellingen, 

werkzaam op het terrein van de cultuurhistorie.” (Monumentenhuis Brabant, 2009; website) 

- Monumentenwacht Brabant: Een stichting die in 1986 is opgericht door de Provincie Noord-

Brabant en die als doel heeft “zelf maatregelen te nemen en te bevorderen dat anderen 

maatregelen nemen om verval van monumenten in onze provincie te voorkomen”. De 

monumentenwacht inspecteert de aangemelde gebouwen, geeft financiële en bouwkundige 

adviezen en repareert kleine gebreken (Monumentenwacht Brabant, 2009; website). 

- Stichting federatie Noord-Brabants monumentenoverleg: Een soort koepelorganisatie die 

probeert als platform te dienen voor de diverse monumentenorganisaties in Noord-Brabant 

en deze`gemeenschappelijke belangen probeert te behartigen richting het provinciaal 

bestuur (FNBM, 2009; website). 

- Landelijke organisaties: Voor een belangrijk deel wordt hier terug verwezen naar de 

omschrijving van het Rijk. Belangrijke organisaties op het gebied van monumentenzorg 

kunnen gezocht worden in de richting van het ministerie van OC&W. De belangrijke 
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organisatie is het RACM, na de fusie van het Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek 

(ROB) en de Rijksdienst Monumenten Zorg (RDMZ) in 2006.  Vanzelfsprekend ligt de prioriteit 

van alle rijksdiensten vooral bij de Rijksmonumenten. 

 

6.4.2.5 Belangenverenigingen 

Onder de belangenverenigingen worden die verenigingen verstaan waarin meerdere individuen zich 

verenigd hebben teneinde in groepsverband de gemeenschappelijke en/of maatschappelijke 

belangen te behartigen. Hierbij zijn diverse gradaties denkbaar qua grootte, organisatie en activiteit. 

Voor de herbestemming van kloostercomplexen, zijn er diverse groeperingen denkbaar waar 

rekening gehouden mee moeten worden. Deze partijen kennen geen financieel belang of directe 

inspraak in het planproces, maar kunnen de publieke c.q. algemene opinie wel dermate sturen dat 

het proces ‘gemaakt of gekraakt’ kan worden. Daarom moet met deze groeperingen voldoende 

rekening gehouden kunnen worden. Daarmee tonen belangenverenigingen sterke overeenkomsten 

met de zogenaamde stakeholders, waarvan eventuele afwezigheid in het planproces wel gemist kan 

worden, maar wanneer deze wél acteren binnen het vraagstuk niét vergeten moeten worden omdat 

ze het planproces danig kunnen frustreren dat deze ernstig vertraagd wordt (zie ondermeer 

paragraaf 4.4.3). 

Kortweg kunnen bij de herbestemming van kloostercomplexen ondermeer de volgende groeperingen 

onder de belangenverenigingen geschaard worden: 

- buurtbewoners: omwonenden die vooral proberen er voor te zorgen dat de ruimtelijke 

ontwikkeling van het plan geen afbreuk doet aan de kwaliteit van hun woonomgeving, of 

zelfs trachten te zorgen dat het plan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de 

woonomgeving bewerkstelligd. Voor kloosters geldt vaak dat deze een beeldbepalende 

plaats binnen een buurt, wijk of plaats hebben. Aantasting van een dergelijk pand kan 

rekenen op sterke weerstand.  

- milieu- en natuurverenigingen: Kloosters worden vaak door hun grote kloostertuinen en/of 

landelijke ligging gekenmerkt door unieke biotoop. Een aantasting van deze biotoop door 

bijvoorbeeld volumetoevoeging als gevolg van herbestemming, kan rekenen op weerstand 

van verenigingen die opkomen voor de belangen van het milieu en de natuur. 

- Erfgoedorganisaties: organisaties die op lokaal, regionaal of landelijk niveau opereren en zich 

inzetten voor het behoud van erfgoed binnen hun werkgebied. Waar de ene organisatie zich 

bijvoorbeeld vooral toelegt op behoud van industrieel erfgoed, zijn er zeker ook verenigingen 

die zich meer toeleggen op behoud van het religieus erfgoed. Een goed voorbeeld wat 

betreft het laatste is de SKKN, die zich inzet voor de inventarisatie en behoud van kunst- en 

cultuurbezit in kerken en kloosters in Nederland (SKKN, 2009; website). 

Elke organisatie probeert betrokken te worden bij de planvorming en zodoende inspraak te kunnen 

hebben. Indien nodig wordt vaak niet geschroomd om gebruik te maken van inspraakprocedures bij 

bouwplannen, bestemmingsplanwijzigingen, etcetera. Middels wetswijzigingen wordt echter steeds 

meer door de overheid geprobeerd om inspraak uitsluitend voor directe omwonenden mogelijk te 

maken. 

 

6.4.2.6 Zorginstellingen 

De actieve ordes en congregaties hebben van oudsher veel maatschappelijke taken ingevuld ten 

behoeve van de maatschappij. Hierbij heeft men zich vooral toegelegd op onderwijs, zorg,  en opvang 

van hulpbehoevenden. Na de invoering van de Mammoetwet in 1965 zijn veel van deze taken aan 
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door de overheid overgenomen (zie ook paragraaf 2.2). De zorginstellingen die nadien de kloosters in 

bezit kregen hebben in de decennia de zorg op deze locaties voort gezet, maar zijn ook vaak na 

verloop van tijd verdwenen. In de 21e eeuw is deze trend  voortgezet, voor een belangrijk deel door 

de  vermaatschappelijking van de zorg (zie paragraaf 5.3.2). Daarnaast speelt voor een belangrijk 

deel de exploitatiekosten mee. Zorginstellingen krijgen doorgaans een vast c.q. gebonden bedrag per 

patiënt en moeten daarom op de kosten  letten. Daardoor wordt getracht de exploitatiekosten zo 

laag mogelijk te houden,  waarbij het voor zich spreekt dat nieuwbouw vaak energiezuiniger, maar 

ook efficiënter in het gebruik is.    

                 Figuur 19: wzc Zuiderhout te Teteringen   

Mede door deze twee trends verlaten 

zorginstellingen anno 2009 nog steeds 

kloostergebouwen, zeker wanneer dit grootschalige 

en/of landelijke complexen zijn. Om de exploitatie 

van deze kloosters aantrekkelijk te maken voor de 

zorginstellingen, kan volumetoevoeging een 

uitkomst bieden; voorbeelden zijn het WZC 

Zuiderhout in Teteringen (zie figuur 18) en het 

Landpark Assisië nabij Biezenmortel (zie hoofdstuk 

7). Door deze volumetoevoeging kunnen de 

exploitatiekosten gespreid worden en kan de 

maatschappij als het ware naar de locatie toegehaald  Bron: eigen foto, 2009  

worden, waardoor de vermaatschappelijking van de  

zorg in omgekeerde zin plaats vindt. Vooral deze voormalige kloostercomplexen die al jaren geen 

religieuze functie meer vervullen, zijn een bijkomende probleemcategorie naast de al vrijkomende –

nog in functie zijnde– kloosters. 

 

6.4.2.7 Onderwijsinstellingen 

Voor onderwijs geldt dat de voormalige kloostergebouwen die nog als onderwijs dienst doen in de 

(nabijheid van) de bebouwde kom liggen, een zeer decentrale locatie heeft immers vrij weinig zin (zie  

                  paragraaf 5.3.2). De hoge exploitatiekosten 

Figuur 20: Voormalig klooster, thans studiecentrum       zijn ook hierbij een belangrijke reden waarom 

Soeterbeeck                redenen waarom dergelijke instellingen 

doorgaans voor gebouwen kiezen die 

gunstiger zijn in de exploitatie qua kosten. 

Omdat deze gebouwen zoals gezegd vaak 

stedelijker gelegen zijn, zal dit over het 

algemeen niet veel problemen opleveren; 

binnen de bebouwde kom vinden dergelijke 

gebouwen vaak ‘vanzelf’ een nieuwe 

gebruiker. Bovendien zijn 

onderwijsgebouwen anno 2009 vaak 

gebonden aan strengere eisen op het gebied 

van faciliteiten zoals luchtcirculatie en 

toegankelijkheid, dan dat dit voorheen het 

Bron: flickr.com, 2009             geval was. Dit sluit aan bij de hoge  
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exploitatiekosten van een dergelijk gebouw. Belangrijke actoren  op dit gebied zijn de eigenaren 

van het pand; dit kan de oorspronkelijke orde of congregatie zijn, maar ook een schoolketen c.q. –

stichting. Mogelijke nieuwe gebruikers kunnen vooral gezocht worden in die onderwijsrichtingen die 

een meerwaarde zien in het kloosterpand. Zo heeft de Radboud Universiteit te Nijmegen het 

voormalige klooster Soeterbeeck sinds 1997 in bezit heeft. Sinds 2001 wordt dit complex gebruik als 

studiecentrum, waarmee een passende voortzetting van het gebruik van het klooster plaats vindt 

(BHIC, 2009; website). 

 

6.4.2.8 Agro & Co.Brabant 

Momenteel vindt nog een 45% van de mensen werkgelegenheid in het landelijke gebied met een 

toegevoegde waarde van ruim 4 miljard euro (Cooten, van, 2008; website). Omdat het aandeel in de 

economie zienderogen terug loopt, is de stichting Agro & Co. in 2004 opgericht door 

“gerenommeerde partijen als ZLTO, Rabobanken, BOM, Provincie en KDS” om als “groene ontwikkel- 

en participatiemaatschappij” zogenaamde sectoroverschrijdende ontwikkelingen tot stand te 

brengen binnen de agrarische sector om zodoende in de toekomst ook levensbaar te blijven (Agro & 

Co, 2009; website). Daarbij legt het werkveld van Agro & Co. zich toe binnen de Provincie Noord-

Brabant op onder andere agrofood, maar ook op de groene ruimte van het platteland. Omdat de 

Provincie Noord-Brabant in dit landelijke gebied gekenmerkt wordt door meerdere kloosters die al 

herbestemd zijn of dat in de nabije toekomst worden, wordt de betekenis van deze complexen voor 

de plattelandseconomie onderkend.  

Door een duidelijke visie op te stellen voor deze kloosters wordt geprobeerd (verdere) 

kwaliteitsverslechtering van het platteland te voorkomen. Een van de plannen voor de kloosters die 

Agro & Co. heeft bedacht is een zogenaamd ‘vierpuntsplan’. Hierbij worden vier kloosters als het 

ware tot één cluster gerekend en vloeien de baten en kosten van de herbestemming van elk klooster 

naar één en dezelfde pot. Herbestemming is voor het ene klooster daarbij eenvoudiger dan voor de 

andere. De constructie kan gezien worden als volgt: 

 één klooster is kansrijk en kan met veel winst verkocht worden 

 met deze winst kan herbestemming voor twee andere kloosters gestimuleerd c.q. bekostigd 

worden 

 de sloop van één klooster wordt geaccepteerd en uitgevoerd en de vrijgekomen grond wordt 

verkocht 

De haalbaarheid van dit plan is echter twijfelachtig. Omdat de kloosters eigendom zijn van sterk 

verschillende bewegingen, zal samenwerking tussen deze kloosters niet voor de hand liggen. De 

ordes en congregaties handelen vrij autonoom en zullen bij herbestemming ook liever zelfstandig te 

werk gaan. Daarbij kunnen ze zelf onderhandelen met potentiële kopers en daarbij afwegingen 

maken op basis van hun religieuze grondslag. De religieuzen hebben allicht de voorkeur dat de 

nieuwe gebruiker past in het perspectief van die grondslag en de nieuwe functie daarbij passend is. 

De afweging die in dat geval gemaakt wordt bij verkoop berust meer op een ideële afwegingen, de 

hoogste bieder is niet vanzelfsprekend het meest kansrijk. Een partij met een lager bod, maar wel 

met een meer passend karakter verdient daarbij de voorkeur (Janssen, 2009; interview). 

 

In samenwerking met de KNR is Agro & Co. aan de slag gegaan om oplossingen te vinden voor de 

vrijkomende kloosters in Nederland. Een van de meest recente plannen is een overkoepelende 

ontwikkelmaatschappij voor Brabantse kloosters. Bij deze ontwikkelmaatschappij moeten financiers, 

vastgoedontwikkelaars en de kloostergebruikers bij elkaar gebracht worden (BN/De Stem, 2009; p.2). 
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Het belang van de participatie van de KNR hierbij is onmiskenbaar, omdat daarmee vertrouwen 

gewekt kan worden bij de betrokken ordes en congregaties. Bovendien is dit geen toewijzing van 

bovenaf waarbij externen over een klooster besluiten wat er mee moet gebeuren, maar is het meer 

de bedoeling om een platform te creëren waar de diverse partijen bij elkaar gebracht worden. 

 

6.4.2.9 Culturele instellingen 

Culturele instellingen zijn voor een belangrijk deel publieke instellingen, wat betekent dat de 

overheid op dit punt een belangrijke rol speelt. Afhankelijk of het een nationale, regionale of lokale 

uitstraling heeft zal de financiering in belangrijke mate bij de bijbehorende overheidslaag horen. 

Voor deze overheden ligt daarom de belangrijke taak om bij de opzetting van dergelijke 

voorzieningen, te proberen deze te faciliteren middels herbestemming. Een leegstaand of 

leegkomend klooster wordt daarmee behouden en het kloosterpand heeft een duidelijke 

meerwaarde voor de nieuwe voorziening. Zo had bijvoorbeeld het nationaal historisch museum een 

prima plaats hebben kunnen krijgen in een voormalig groot en landelijk kloostercomplex. De 

overheid speelt op dit punt daarom een belangrijke, stimulerende rol waarmee zij verschillende 

beleidsdoelen kan combineren (bijvoorbeeld behoud van erfgoed en creëren van leefbaarheid). 

Daarmee geeft het voormalige klooster de nieuwe functie een zekere meerwaarde, wat de culturele 

beleving alleen maar versterkt. Vooral voor de gemeenten is daarom een belangrijke rol weggelegd. 

 

6.4.2.10 Zingeving 

Zingeving wordt veelal gezien als een maatschappelijke functie, maar neigt in sommige gevallen ook 

naar een meer commercieel gebruik. Het verdient dan ook geen verwondering dat 

kloosterbewegingen niet altijd even enthousiast tegenover herbestemming naar zingeving staan, 

indien een volledig nieuwe gebruiker het complex in gebruik neemt (Leeuwen, van, 2009; interview). 

Uit 5.3.2 bleek al dat de kloosterverenigingen zelf zingeving vaak aanbieden, om zodoende de 

continuering van het kloosterwezen te kunnen waarborgen door extra geldstromen. De belangrijkste 

actoren qua zingeving zijn dan vaak ook nog de meer actieve c.q. maatschappelijk-betrokken 

religieuzen, maar zeker ook de partijen die het initiatief nemen om zingeving aan te bieden in een 

meer commerciële context. 

 

6.4.3 Private partijen vaak de initiatiefnemers! 

Afgaande op de definitie van ‘privaat’ in het Groot woordenboek hedendaags Nederlands (Van Dale, 

2005), zijn private partijen die partijen die niet-publiek of niet-ambtelijk zijn, of niet als zodoende 

beschouwd worden. Heijsteeg (2003; p. 26) maakt een onderverdeling naar overheden, kerkelijken 

en particulieren. De particuliere groep verschilt daarmee dat daar ook de ideële groeperingen onder 

geschaard worden, terwijl dit onderzoek de groep ‘maatschappelijke en overheidspartijen’ hanteert. 

Onder private partijen worden daarom in dit onderzoek die partijen verstaan die een zekere 

investering in het nieuwe object over hebben teneinde daar een specifiek doel mee te bereiken. 

Binnen deze categorie wordt een vijftal onderscheiden. 

 

6.4.3.1 Project- en vastgoedontwikkelaars & onroerend goed bemiddelaars/beheerders 

Zoals Heijsteeg (2003; p. 52) al stelt, zijn kloosters voor projectontwikkelaars en handelaren in 

vastgoed interessant als er een zekere winst geboekt kan worden op het object; dit houdt in dat deze 

partijen kostenminimalisatie en opbrengsmaximalisatie nastreven. De periode waarover de winst 

gemaakt wordt, wordt in veel gevallen echter zo kort mogelijk gehouden. Niet zelden vindt verkoop 
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al na korte tijd plaats, omdat puur de winst op het object wordt nagestreefd en niet het behoud of 

ontwikkeling van het object an sich (Boers, 2009; interview). Dit is juist ook hetgeen dat veel 

religieuzen niet bepaald enthousiast maakt tegenover zulke ontwikkelaars en handelaren. Vaak kan 

winst namelijk pas ook na een langere periode geschieden, omdat de ontwikkelingsfase van 

kloostergebouwen door tal van redenen zoals gevoeligheden en bureaucratie nu eenmaal lang duurt. 

Het pure winstbejag dat sommige van deze ontwikkelaars kenmerkt, manifesteert zich zodoende 

door handelen op de korte termijn, wat funest is voor de karakteristieke kloostergebouwen. Het 

perspectief op de lange termijn wordt daarbij verloren (Janssen, 2009; interview). 

Het bovenstaande is ook niet verwonderlijk, voor dergelijke ontwikkelaars is het boeken van winst nu 

eenmaal hun kerntaak. Daarbij komt dat het object van kloosters een dermate delicaat object is, zo 

heeft deze scriptie al duidelijk laten zien. Bovendien zijn kloosters vaak duur in de exploitatie, zoals in 

de vorige subparagrafen al duidelijk werd; los van de hoge onderhouds- en energiekosten, zijn veel 

ruimtes ook inefficiënt qua indeling en dus gebruik. De betreffende gebouwen zijn zodoende niet 

altijd evenzeer aantrekkelijk in de exploitatie. Deze belemmeringen kunnen overwonnen worden 

door volumetoevoeging, waardoor de rendabiliteit van het gebouw sterk kan toenemen. Dit punt is 

echter een van de zaken waar ontwikkelaars zich op verkijken, namelijk dat de mogelijkheden tot het 

toevoegen van volume als gevolg van planologische bepalingen (zoals het bestemmingsplan) in veel 

gevallen beperkt zijn en soms zelfs onmogelijk. Van projectontwikkelaars en –handelaren wordt 

daarom ook wel erg veel geduld en doorzettingsvermogen vereist, waardoor sommigen gauw 

geneigd kunnen zijn af te haken. Uitzonderingen zijn vanzelfsprekend die partijen die handelen 

vanuit een meer ideëel perspectief en zodoende rekening houden met de lange termijn en de 

stroperigheid, kosten en doorlooptijd van het proces incalculeren bij de herbestemming. 

 

Projectontwikkelaars en handelaren acteren in de meeste gevallen voor andere partijen, met als doel 

die partijen huisvesting te kunnen bieden. In het proces tussen acquisitie en aanbod op de markt 

moet daarom de winst aangeboden, tenzij de vastgoedhandelaar het object in bezit houdt en 

zodoende via huurinkomsten wel op de lange termijn winst boekt. Dergelijke partijen sluiten 

logischerwijs de risico’s zo ver mogelijk uit, waardoor veel locaties vanzelf al minder aantrekkelijk 

zullen zijn. Alleen indien gericht gezocht wordt naar landelijke locaties met het ideële streven daar 

huisvesting aan te bieden, zullen (grote) landelijke complexen daadwerkelijk interessant zijn. Het 

najagen van enkel winstgenerering op de korte termijn zal zorgen voor blijvende argwaan onder 

vooral religieuze groepen. Voor binnenstedelijke complexen zal dit –zoals al zo vaak in deze scriptie 

besproken– minder problemen opleveren. Het herstructureren van kloosters zal natuurlijk ook dan 

kostbaar zijn, maar de garantie dat gebruikers zich aandien is reëler. Dit kan een stimulerende 

werking hebben bij het doorzetten in de planvorming. Functies als bedrijfsverzamelgebouwen en 

kantoorruimtes liggen immers meer voor de hand in de stedelijke omgeving en zijn daar vaak ook 

eerder mogelijk dan in het buitengebied als gevolg van bestemmingsplannen e.d. 

 

Kort samengevat is het voor projectontwikkelaars belangrijk dat de herbestemming een zekere 

meerwaarde met zich meebrengt en dat de herbestemming kostendekkend, maar liever nog 

winstgevend kan zijn. 

 

6.4.3.2 Woningbouwcorporaties/woningstichtingen 

Zoals uit subparagraaf 5.3.3 al bleek, is woningbouw een prima alternatief. Waar bij kerken de 

herstructurering tot woningen problematisch is, omdat het een zogenaamd gewijd gebouw is, gelden 
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dergelijke bezwaren bij kloosters in mindere mate. De veel gebruikte kanttekening in deze scriptie is 

echter dat deze opvatting wel kan verschillen per type orde of congregatie.  

De praktijk leert dat de ‘omtovering’ tot appartementencomplex aantrekkelijk is, omdat de 

investeringskosten vaak direct terug kunnen worden verdiend bij de verkoop van de appartementen 

aan particulieren. Dit neemt echter niet weg dat ook voor de woningmarkt kloosters lastig zijn her te 

bestemmen vanwege de hoge kosten. Om een ‘breakeven’ resultaat te bereiken, wordt vaak 

gebouwd voor een hoog marktsegment en wordt veelvuldig gebruik gemaakt van volumetoevoeging. 

Wat betreft dit laatste, verschijnt er een zelfde ‘probleem’ als bij projectontwikkelaars: de gewenste 

volumetoevoeging. Niet zelden wordt het argument door ontwikkelaars gebruikt dat deze 

toevoeging noodzakelijk is om het plan financieel rond te krijgen. Dit is een vrij logische aanname, 

maar het is voor met name overheden moeilijk om te bepalen in hoeverre en in welke mate deze 

toevoeging van bebouwing noodzakelijk is. Elke projectontwikkelaar of woningcorporatie zal zoveel 

mogelijk baten willen genereren uit een project, waarbij de financiële onderbouwing logischerwijs 

altijd zal uitwijzen dat het project valt of staat met de toevoeging van volume. 

Een belangrijke beperking voor woningcorporaties om gebruik te maken van de 

herstructureringsmogelijkheden van kloosters, is de totaal verschillende ligging per klooster. Elke 

situering is immers uniek en de ene locatie biedt betere mogelijkheden voor woningbouw dan de 

andere. Zeker is wel dat in navolging tot de projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties bepaald 

niet in de rij zullen staan voor de meer landelijke complexen. Massale woningbouw in het 

buitengebied past allereerst doorgaans niet in het vigerende bestemmingsplan of conflicteert op 

andere wijze met planologische bepalingen, maar ten tweede zal het voor het creëren van zo’n totaal 

nieuw dorp of buurtschap niet zomaar dermate veel vraag zijn. De wenselijkheid van het doen 

ontstaan van zulke nederzettingen daarbij zelfs nog buiten beschouwing gelaten. Woningbouwers 

hebben daarbij meer een stedelijke blik, het bouwen van huizen buiten de bebouwde kom loont 

alleen indien de kern op reële afstand is. 

 

 Figuur 21: Voormalige Bernadettekerk, thans 

supermarkt Super de Boer te Helmond  

6.4.3.3 Winkelketens/detailhandel 

Zoals uit de vorige paragraaf bleek, zijn voor deze partijen 

vooral mogelijkheden binnen de bebouwde kom (de 

principiële bezwaren buiten beschouwing gelaten). Landelijk 

gelegen zijn winkels vaak verboden, maar is het eveneens de 

vraag of er überhaupt initiatieven daartoe zijn. Zoals het 

voorbeeld van de Bernadettekerk in paragraaf 5.3 liet zien, 

worden dergelijk ontwikkelingen binnen kerkelijke kringen 

voor een belangrijk deel als ongewenst gezien. Het verschil 

met kloosters aan de andere kant, is dat dit geen gewijde 

plekken zijn; het zijn veeleer woonhuizen. Het kostenverhaal 

dat het hergebruik van een klooster vraagt, zorgt er daarnaast 

voor dat het voor de hand ligt dat nieuwe winkels bereid 

moeten zijn daarvoor te betalen. Voor winkels is het de vraag 

in hoeverre dit terug te verdienen valt. Voor winkels in het   Bron: eigen foto, 2009 

hogere klassement zou dit wellicht een goede optie kunnen  

zijn, zoals bij merkkledingwinkels.            
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6.4.3.4 Horeca/conferentie/leisure ondernemers 

Zoals uit paragraaf 5.3 bleek, worden conferentiecentra in vergelijking tot horeca passender gezien, 

omdat, minder afbreuk aan het religieuze (on)roerend goed gedaan wordt. Voor sommige 

kloosterbewegingen, vooral de meer actieve, kan dit aspect echter minder zwaar wegen dan het 

andere. Voor het vestigen van horeca of een conferentiecentrum geldt, net als bij alle andere 

actorencategorieën, dat de initiatiefnemer bereid moet zijn geld, tijd en moeite te steken in de 

herbestemming. Het is duidelijk dat een kloosterpand de nieuwe gebruiker een duidelijk beter 

aanzien geeft, waarmee een exclusief tintje gegeven wordt aan de nieuwe functie. De grote 

complexen zijn daarbij vooral geschikt voor horeca ondernemers die op zoek zijn naar die grote 

ruimte, zoals voor een conferentiecentrum. Voor meer cafés, restaurants en hotels zijn deze locaties 

alleen aantrekkelijk indien zij op zulke decentrale locaties klanten kunnen aantrekken; specialisatie 

c.q. exclusiviteit is dan een vereiste. 

Het Holland Casino te Breda is uniek qua herbestemming van kloosters, zo bleek uit paragraaf 5.3.3. 

Net als bij de andere actorencategorieën, ligt het voor de hand dat op het gebied van leisure de 

nieuwe gebruiker een meerwaarde moet zien in het gebouw en daar naar wil handelen. 

Omdat er tussen de kloosters die nog vrijkomen een aantal grote landelijke complexen ligt, is er –

zeker door de grote oppervlakte grond– van alles mogelijk op het gebied van leisure. Een goede 

mogelijkheid zou het omvormen van kloosters tot rustoorden c.q. wellnesscentra, waarbij de 

omliggende natuur van het complex voor een belangrijk deel als leisure kan dienen. De kloosters 

kunnen zodoende fungeren als “poorten naar de natuur” (Hout, van, 2009; interview). 

 

6.4.4 Belangrijke spelers 

Gebaseerd op de voorgaande subparagrafen, kan een voorzichtige schifting gemaakt worden naar 

bepalende en minder bepalende actoren, of in navolging van hoofdstuk 4: de zogenaamde share- en 

stakeholders. 

Een van de belangrijkste spelers zijn vanzelfsprekend de eigenaren, doorgaans de religieuzen die 

verenigd zijn in een orde of congregatie. De verantwoording van deze groeperingen geschiedt binnen 

de eigen religieuze kringen en in de meeste gevallen ook naar het Vaticaan, maar soms ook naar het 

Bisdom. Omdat de verschillende kloosterbewegingen sterk onderling verschillen qua overtuiging en 

feitelijk vrij autonoom zijn in hun beslissingsbevoegdheid, ligt er voor de KNR een duidelijke rol weg 

gelegd. Om in de nabije toekomst tot succesvolle herbestemming van kloosters te komen, verdient 

het voor welke actor dan ook de aanbeveling om deze partij te betrekken in de planvorming, 

tezamen met de feitelijke eigenaar; het opnieuw uitvinden van het wiel is zonde van tijd, moeite en 

kosten. 

 

Qua overheden kan gesteld worden dat vanzelfsprekend elke overheid van belang is, maar dat er een 

belangrijke rol voor de Provincie in het verschiet ligt rond de herbestemming van kloostercomplexen. 

De zogenaamde ‘probleemgevallen’ onder de kloosters zijn hoofdzakelijk gesitueerd in het 

buitengebied en juist dit zijn de locaties waar de Provincie een toegevoegde waarde kan spelen als 

regisseur van de landelijke omgeving. De nWRO biedt de diverse overheden verschillende 

mogelijkheden om goed om te gaan met de herbestemming van kloosters, alleen de mate waarin 

daar gebruik van gemaakt wordt verschilt sterk. Bovendien heeft de nWRO er voor gezorgd dat de 

Provincie veel bevoegdheden heeft verloren aan de gemeenten, waardoor pure topdown 

aanwijzingen vrijwel onmogelijk zijn geworden. De toekomst voor de Provincie zal dan ook voor een 

belangrijk deel liggen op het vlak van creëren van duurzame samenwerkingsverbanden, allianties, 
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etc. teneinde een meer verbindende partij tussen publieke en private partijen te zijn. Zij kan daarmee 

de rol van invloedrijke shareholder met verve invullen. 

 

Voor de maatschappelijke partijen, kan gesteld worden dat vooral de zorginstellingen een 

nadrukkelijke rol spelen. Niet omdat zij naar verwachting de leegkomende kloosters kunnen 

opvullen, maar meer omdat veel van deze instellingen hun voormalige kloostercomplexen verlaten 

en van de hand (willen) doen als gevolg van de relatief hoge exploitatiekosten. Om deze trend te 

ontmoedigen, kan volumetoevoeging uitkomst bieden. Voor de culturele alsmede de 

onderwijsinstellingen geldt het bezwaar van de hoge exploitatiekosten eveneens, maar bovendien 

zullen deze instellingen minder snel geïnteresseerd zijn in landelijke complexen omdat dan de 

zogenaamde drempelwaarde moeilijk gehaald kan worden. De zingeving heeft hiermee minder 

problemen, omdat hiermee ingespeeld wordt op een specifieke vraag. Blijkens de voorgaande 

hoofdstukken lijkt de markt voor deze partijen echter niet bijzonder groot. 

Voor de stichting Agro & Co. is bekend dat zij zich vooral bezig houdt met de kwaliteit van het 

landelijk gebied en in de lijn daarvan de leegstand van kloosters als een ongewenste ontwikkeling 

ziet, omdat kwaliteitsverslechtering dan in het verschiet ligt. Vanwege de samenwerking met de KNR, 

is Agro & Co. eveneens een belangrijke strategische actor. 

De monumenteninstellingen zijn rijk in aantal en soort. De hoeveelheid aan instellingen draagt echter 

weinig bij aan de bescherming van monumenten. De primaire focus van monumentenbehartigers ligt 

op het behoud van het casco en andere waardevolle elementen bij de herbestemming. Het aantal 

kloosters dat monument is, blijkt echter gering te zijn (zie scripties Heijsteeg, 2003 en Meijers, 2009); 

als een klooster echter wel een dergelijke status kent, dan is betrekking van deze instanties voor een 

groot deel onmisbaar en noodzakelijk. 

De belangenverenigingen dienen niet onderschat te worden, maar zijn eveneens niet onmisbaar bij 

het slagen van de herbestemming van kloosters. Ook zonder belangenverenigingen kan planvorming 

geschieden en waarschijnlijk zelfs sneller. De grootste fout die echter gemaakt kan worden, is dat 

dergelijke partijen niet betrokken worden terwijl ze wel actief zijn; in dat geval zijn ze vaak in staat 

een plan te maken of breken. Belangenverenigingen zijn daarmee stakeholders pur sang. 

 

Vaak wordt van de private partijen verwacht dat zij de initiatiefnemers zijn. Allereerst zijn er de 

projectontwikkelaars en –handelaren die kloosters aankopen om primair geld te verdienen. Dat is op 

zich geen kwalijke zaak aangezien dat hun core-business is, maar wel erg karig als het belang van 

behoud van het voormalige kloosterpand daarmee helemaal uit het oog verdwijnt. Voor veel 

herbestemmingsprocedures kan de winst pas na lange tijd gemaakt worden aangezien de 

doorlooptijd erg lang is, terwijl sommige partijen dat besef van de noodzaak tot geduld niet altijd 

even goed hebben. Dit is dan ook de reden dat veel kloosterbewegingen en de KNR incluis, niet 

uitsluitend positief tegenover dergelijke partijen staan. Positieve uitzonderingen op dit geheel zijn er 

ook, wanneer dergelijke partijen een zeker idealisme in hun handelen herbergen en acceptatie van 

de lange doorlooptijd aanwezig is. De spreekwoordelijke ‘gek’ is er altijd nodig, zonder gedreven 

initiatiefnemer zal het project minder snel of geen succes boeken. 

Winkelketens lijken in eerste instantie niet direct geïnteresseerd te zijn voor voormalige 

kloosterpanden, tenzij deze binnen de bebouwde kom liggen. Buiten de bebouwde kom kan de 

drempelwaarde van de winkel moeizamer of niet gehaald worden. Voor ondernemers op het gebied 

van horeca en leisure (cafés, restaurants, hotels, leisure) geldt dat binnenstedelijke situering 

eveneens kansrijker is, maar kunnen buitenstedelijke locaties weldegelijk aantrekkelijk zijn indien 
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specialisatie (exclusiviteit, landelijke omgeving, etc.) plaats vindt. Voor conferentiecentra zijn 

buitenstedelijke kloostercomplexen zeer aantrekkelijk vanwege de vaak grote complexen en 

navenante ruimte, maar is het aantal locaties binnen de conferentiecentramarkt beperkt. 

Voor de private partijen kan het belang van kloosters vooral gezocht worden binnen de meerwaarde 

die een dergelijk complex kan bieden op het vlak van aanzien en (naams)bekendheid. 

 

Bovenal geldt dat de initiatiefnemers voor herbestemming kunnen aangemerkt worden als 

zogenaamde shareholders, zeker ook als zij afkomstig zijn uit de private hoek. Een herbestemming 

valt of staat zodoende met de volgende shareholders: 

- De eigenaar (doorgaans een religieuze (klooster)beweging). 

- De provincie: vooral vanwege de probleemgevallen die in het buitengebied liggen en de 

verbindende rol naar andere partijen die de provincie vanwege haar omvang en netwerk kan 

spelen. 

- De initiatiefnemer voor herbestemming. Dit kan een overheid zijn, maar zeker ook een 

private partij. In dit kader kan vaak gesproken worden van de zogenaamde ‘gek’. 

- De KNR als vertrouwenspartij. Zij kan in samenwerking met de provincie er in slagen 

eigenaren en belangstellenden samen te brengen, waarbij de KNR richting de religieuzen een 

belangrijke vertrouwensrol kan spelen. 

- In het geval van een monumentenstatus zijn ook monumentenorganisaties belangrijk, zonder 

een dergelijk status spelen zulke organisaties nauwelijks een rol. 

 

6.5 Tot slot 

 

In dit hoofdstuk is de herbestemming van kloosters uiteengezet, waarbij onder andere is gekeken 

naar de mogelijkheden en belanghebbende partijen. Daarbij is in de eerste paragraaf ingegaan 

Daarbij is in de eerste paragraaf ingegaan op de methodologische aanpak bij de interviews. Hierbij is 

uiteengezet wat de gekozen aanpak is en waarom deze keuzes zijn gemaakt; ondermeer de 

benaderde respondenten zijn in dit gedeelte uiteengezet.  

Vervolgens is in de tweede paragraaf duidelijk gemaakt welke hypothesen zijn opgesteld voor de 

interviews en met welke vragen gebruikt zijn voor de behandeling c.q. toetsing van deze stellingen. In 

de derde paragraaf zijn deze hypothesen vervolgens behandeld, waarbij elke hypothese –al dan niet– 

aangenomen is. De meest opvallende bevindingen hierbij waren: 

- De voorgestelde aanpakken va n de verwachte leegstand kennen een redelijk sterke variatie. 

- Zogenaamde passende herbestemmingen zijn het meest gewenst, maar de mate hierin 

verschilt sterk per congregatie. Over het algemeen zijn de richtlijnen echter wel minder 

dwingend dan bij bijvoorbeeld de Bisdommen. 

- De kloosterbewegingen zijn doorgaans vrij autonoom in hun handelingsvrijheid en zijn 

meestal enkel verantwoording schuldig aan de eigen orde of congregatie en het Vaticaan.  

- Een centrale aanpak door topdown toewijzen  van nieuwe bestemmingen is vanwege deze 

autonome posities niet mogelijk, bovendien verschillen de diverse ordes en congregaties 

vaak sterk in overtuigingen en aanverwante richtlijnen/wensen. 

- Herbestemming in het buitengebied kan moeilijker zijn, omdat de markt slechter is dan in 

het stedelijk gebied en door beperkende richtlijnen van de overheid op het gebied van RO. 

- Er zijn niet of nauwelijks duurzame relaties tussen de diverse actoren. 

- Een zogenaamde ‘gek’ is bijzonder nodig bij herbestemming. 
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- De ondersteuning van de overheid hoeft niet op hoofdzakelijk financieel vlak plaats te 

vinden. 

- De Provincie reageert zeer ad hoc en vooral voor de partijen die behoefte hebben aan 

begeleiding en ondersteuning kan dit negatief uitpakken. 

- Door alle actoren wordt een actievere rol van de Provincie gewenst, maar deze kan het beste 

ondersteunend c.q. faciliterend plaats vinden. Door duidelijker te zijn en mee te denken kan 

de Provincie een structurele bijdrage leveren aan het behoud van kloosters door middel van 

herbestemming. 

 

In de vierde paragraaf heeft aansluitende de feitelijke presentatie van actoren plaats gevonden, 

mede op basis van de daarvoor behandelde hypothesen. Wat betreft de betrokken partijen, werd 

duidelijk dat vooral de religieuzen als eigenaar en de KNR als koepelorganisatie belangrijke spelers 

zijn. De rol van het Bisdom is daarbij beperkt, aangezien de kloosterbewegingen vrij autonoom zijn. 

De Provincie Noord-Brabant kan daarnaast een grote rol spelen, omdat het werkveld van deze 

overheid zich vooral ent op het buitengebied en dus daar waar de grote probleemgevallen van het 

Brabantse kloosterbestand liggen. De monumenteninstellingen hebben daarbij alleen een rol indien 

een kloosterpand een monumentale status kent.  

Vaak blijkt bij de verschillende initiatieven de gedachte te liggen dat het initiatief aan de markt 

overgelaten dient te worden en dit brengt ook het risico van gehaaide projectontwikkelaars met zich 

mee. Daarbij blijkt dat herbestemming als gevolg van ruimtelijke en cultuurhistorische bepalingen 

allerminst eenvoudig is, zeker in het buitengebied. Omdat een project van herbestemming bij een 

kloosterpand vaak een lange doorlooptijd kent en vrij kostbaar kan zijn, moet de initiatiefnemer juist 

een zeker idealisme en doorzettingsvermogen hebben; succesvolle uitvoering van herbestemming 

wordt anders een lastige zaak. Er is simpelweg een gek nodig: een gedreven en gepassioneerde 

initiatiefnemer met doorzettingsvermogen en  voldoende (financiële) middelen. 
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7. Casestudies 

 

In dit hoofdstuk wordt kort gekeken naar enkele kloostercomplexen die elk kort worden toegelicht. 

De bedoeling is om door middel van deze cases enkele voorbeelden bondig de revue te laten 

passeren en om zodoende een aardig beeld te krijgen hoe in Brabant op diverse plaatsen omgegaan 

wordt met de leegstroom van kloosterleden en de daaraan gerelateerde 

herbestemmingsvraagstukken. Deze voorbeeldsituaties ofwel cases dienen daarmee vooral als 

concrete voorbeelden voor de lezer en hebben zodoende een hoofdzakelijk illustratief karakter. Om 

tot een goed beeld te kunnen komen voor de (lopende) herbestemmingsprocessen, wordt in dit 

hoofdstuk gekeken naar enkele situaties van Brabantse kloosters die in het verleden herbestemd zijn 

of op dit moment in het proces daartoe zich bevinden.  

De keuze voor de geselecteerde cases is daarmee volledig arbitrair, andere voorbeeldsituaties zijn 

immers ook denkbaar. Het is echter niet per definitie nodig om een scala aan verschillende criteria 

toe te passen, het gaat juist om het geven van enkele voorbeelden van kloosters waar leegstroom en 

herbestemming een rol speelt of dat gaat spelen.  

Er is gekozen voor de volgende voorbeeldsituaties van reeds herbestemde kloosters: 

 Eikenburg te Eindhoven 

 Groot Bijsterveld 

 De Binckhof Velp 

 St. Agatha 

 Landpark Assisië 

 Kadans Vastgoed te Haaren 

 

7.1 Eikenburg te Eindhoven 

 

In het zuiden van Eindhoven ligt pal tegen de snelweg A2/A67 het terrein Eikenburg. Dit complex 

werd in 1894 aangekocht als toenmalig landgoed ‘de Heihoef’ door de Broeders van Liefde, een 

congregatie die in 1807 in Gent is gesticht. Deze congregatie kan omschreven worden als een zeer 

actieve kloosterbeweging, waarbij de focus van oudsher ligt op zorg en onderwijs. In Eindhoven is in 

begin van de 20e eeuw een jongenspensionaat en een school voor lager en uitgebreid lager 

onderwijs. Dit internaat kende op het hoogtepunt circa 350 zogenaamde internen. Om deze 

leerlingen, waarbij later ook meisjes kwamen, meer plek te bieden, zijn er in de jaren ’60 een 

zevental zogenaamde paviljoens gebouwd. Daarnaast werd aan het eind van de zestiger jaren  een 

sporthal met zwembad toegevoegd.  

In de jaren ’70 is een deel van het terrein verkocht aan het Sint Joris College, waar in navolging van 

de Mammoetwet uit 1968 een nieuwe school gebouwd werd in samenwerking met de bestaande 

school van de Broeders van Liefde. Het internaat liep daarna gestaag in aantal leerlingen achteruit en 

is uiteindelijk in 1996 opgeheven wegens gebrek aan voldoende belangstelling. Het complex straalt 

een oase van rust uit binnen de stedelijke omgeving van Eindhoven en wordt in brede kringen als een 

waardevol stuk Eindhoven gezien.  

Met de langzame afname van het aantal leerlingen en de uiteindelijke definitieve opheffing, kwamen 

in de loop der tijd de paviljoenen en het eigenlijke internaat leeg te staan. Lange tijd hebben de 

Broeders van Liefde de intentie gehad het complex te verkopen en verlaten (Heugten, 2009; 

interview), maar uiteindelijk is besloten dit niet te doen en over te gaan op een economisch-
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strategische aanpak bij de herbestemming van de bestaande gebouwen. Daarbij worden nieuwe 

gebruikers uitsluitend toegestaan in lijn van de missie van de congregatie van de Broeders van Liefde. 

Nieuwe gebruikers kunnen zodoende hoofdzakelijk gezocht worden op het vlak van functies met 

maatschappelijke doeleinden, waarbij de nadruk ligt op diverse vormen van zorg en onderwijs. 

 

Figuur 22: Complex Eikenburg te Eindhoven (Stratum) 

Ondanks dat het aantal Broeders 

op Eikenburg anno  

2009 eveneens sterk is terug 

gelopen naar om en nabij de acht 

broeders (Heugten, van, 2009; 

interview), zijn de Broeders van 

Liefde in staat het circa 30 

hectaren tellende complex 

Eikenburg in zeer goede staat te 

houden. Doordat ook bij deze 

congregatie de leeftijd erg hoog 

ligt en het aantal Broeders beperkt 

is, zijn de Broeders niet meer in 

staat maatschappelijke functies in 

Bron: trudo.nl,2009            directe vorm uit te voeren. Door 

               nieuwe functies in lijn van hun  

oorspronkelijke beginselen toe te staan, zijn de broeders echter wel in staat om indirect aan hun 

maatschappelijke engagement te voldoen. Omdat zij de gebouwen in eigen beheer houden en 

verhuren, kunnen zij door de baten die ze hier uit halen  

eveneens in hun eigen onderhoud voorzien. Daarmee Figuur 23: Ligging Eikenburg (nabij knooppunt 

 kan zoals gezegd het terrein ook onderhouden    Leenderheide) 

worden, maar hebben ze bijvoorbeeld ook een 

bejaardentehuis voor religieuzen in 2000 kunnen 

realiseren en hebben ze de kloostervleugel in 2003 

kunnen aanpassen aan de hedendaagse eisen.  

Bovendien is de huisvesting van de broeders door     

de inkomsten voor de komende decennia in principe       

gegarandeerd. 

 

             

Het voormalige internaat wordt thans gebruikt door 

het ROC Eindhoven met de ‘School voor welzijn, 

cultuur en onderwijs’. Het zwembad en de sporthal 

worden via stichting Trudo verhuurt aan Zwem en 

Sportcentrum Eikenburg, die de gebouwen exploiteert. Bron: eigen bewerking naar Google Maps, 2009 

Diverse sportverenigingen en particulieren maken  

gebruik van deze gebouwen. De diverse paviljoens worden ondermeer gebruikt door de Zonnebloem 

die korte vakanties voor hulpbehoevenden ouderen verzorgt, er is een inloophuis voor 
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kankerpatiënten, de stichting Sint Annaklooster (mede opgericht door Broeders van Liefde) biedt 

voor intramurale zorg, thuiszorg en dagbesteding aan en eveneens zijn er mensen die hun taakstraf  

op het terrein uitvoeren ten behoeve van het onderhoud hiervan. Voor een compleet overzicht van 

de diverse gebruikers wordt op deze plek verwezen naar de Broeders van Liefde met onder andere 

hun websites www.eikenburg.nl en www.broedersvanliefde.com. 

 

Het voorgaande toont aan dat het hergebruik van een kloostercomplex dat kampt met leegstroom, 

goed mogelijk is indien er een gedegen economisch beleid gevoerd wordt. Daarbij wordt tevens 

direct een belangrijke kanttekening gezet. Het complex Eikenburg is door haar specifieke stedelijke 

ligging voor vele instellingen een interessante locatie om zich te vestigen, mede vanwege het feit dat 

de nabije ligging van de snelweg voor een zeer goede bereikbaarheid zorgt. Het karakter van 

Eikenburg heeft ondanks de vele nieuwe gebruikers nog steeds een vrij rustieke en monumentale 

uitstraling, wat de aantrekkelijkheid voor vestiging alleen maar vergroot. Door de ligging en de 

uitstraling hebben de broeders ook een sterke machtspositie om te kunnen bepalen wat wel en niet 

nieuwe gebruikers mogen worden. 

De enige shareholder in dit verband, zijn de Broeders van Liefde, die willen zorgen voor een waardige 

voortzetting van hun eigen leven door middel van gedeeltelijke herbestemming. 

 

7.2 Groot Bijsterveld te Oirschot 

 

In het oosten van Oirschot ligt vlak buiten de bebouwde kom het klooster Groot Bijsterveld, dat sinds 

1903 in eigendom is van de Paters van Monfortanen. Net als vele andere kloosterbewegingen in 

Noord-Brabant, wordt ook deze congregatie gekenmerkt door een sterke achteruitgang in het aantal 

kloosterleden. Waar in principe plaats is voor zo’n 150 leden, zijn er tegenwoordig nog maar enkelen 

over en zodoende is het beheer van het pand in zowel financieel als fysiek opzicht niet meer op te 

brengen door de paters. Bij het besluit tot herbestemming van het klooster in 2005, is het klooster 

overgedragen aan het gemeentelijk Woning Bedrijf Oirschot waarbij de intentie is het een nieuwe 

functie te vinden die samenhangt met sociale, maatschappelijke en culturele doelen. De nieuwe  

        `       gebruiker dient zodoende een ‘passende’  

Figuur 24: Groot Bijsterveld te Oirschot       bestemming te geven aan het klooster, 

met andere woorden: in lijn van het religieuze 

gedachtegoed. Daarbij is een startconvenant 

opgesteld in samenwerking met zorginstelling 

Sint Joris, waarin de mogelijkheden tot 

herontwikkeling zijn onderzocht. 

In het nieuwe plan wordt voorzien in een 

zorgcomplex met bijbehorende zorgwoningen 

voor senioren en voorzieningen. Het 

kloosterpand (zie figuur 24) wordt 

daarbijgesloopt, waarbij alleen het 

monumentale    middengedeelte blijft 

bestaan.  

Bron: Buurtschap Straten, 2006 
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Eveneens wordt bij het nieuwe plan voorzien in behoud van de kapel. Daar tegenover staat dat er 

een redelijke toevoeging van volume plaats vindt, maar dat deze deels wordt opgevangen door de 

sloop van deze eerder genoemde elementen. Kort gesteld komen er (zorg) woningen in het koop- en 

huursegment en ook  gemeenschappelijke ruimten (ca. 250 m2). Aanvankelijk zouden deze 

aanpassingen niet mogelijk zijn als gevolg van zogenaamde planologische beperkingen. Omdat Groot 

Bijsterveld gesitueerd is in de landelijke omgeving, valt het onder het zogenaamde landschappelijke 

raamwerk. Op dit soort locaties is de toevoeging van burgerwoningen in beginsel niet toegestaan, 

tenzij er wordt voorzien in inbreiding, herstructurering en intensivering. Tevens noemt het 

voormalige streekplan alsmede de huidige interim-structuurvisie van de Provincie Noord-Brabant de 

uitzondering dat bouwkundige aanpassing van dergelijke panden ten behoeve van burgerwoningen 

mogelijk is, omdat het voorzien in het behoud ervan. Daarmee wordt een uitzondering gecreëerd, 

maar dit is mede mogelijk vanwege het maatschappelijke belang bij het behoud van het klooster, de 

alternatieven en de verdeling van het  bouwvolume en de compensatie wat betreft de 

landschappelijke inpassing. Bovendien is Bijsterveld op een dergelijke afstand van de bebouwde kom 

gesitueerd, dat de beoogde functie voor de bevolking van Oirschot eveneens mogelijk wordt. 

Verdere voorwaarden die de Provincie voor de herontwikkeling van Bijsterveld heeft gesteld, is dat 

er aandacht gegeven wordt aan duurzame exploitatie van het complex als zorgvoorziening, het 

herstel van het kloosterpark en de openbaarstelling hiervan en tot slot een gedegen planologische 

vastlegging van de vormgeving van de bospaviljoens (Zimmerman, 2008; p. 1-6).     

De shareholders zijn in dit opzicht het Woning Bedrijf Oirschot (waarin de gemeente is 

vertegenwoordigd) dat wil zorgen voor een rendabele herbestemming en ook de Provincie die wil 

dat de herbestemming geenszins leidt tot aantasting van het landelijke gebied. De shareholders zijn 

vooral de omwonenden die geen aantasting van hun omgeving willen en de Monfortanen die 

passende herbestemming wensen, maar geen zeggenschap meer hebben bij de herbestemming van 

hun voormalige klooster. 

 

Figuur 25: Situering Bijsterveld t.o.v. Oirschot 

Bron: eigen bewerking naar Google Maps, 2009 
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7.3 De Binckhof te Velp 

 

Wat thans de Binckhof in Nieuw-Velp is, was daarvoor een kloostergebouw annex noviciaat voor de 

Jezuïten dat tussen 1862 en 1865 gebouwd is voor de vestiging van hun priesterleerlingen. In 1966 

vertrokken de Jezuïten echter naar Venlo en werd het pand en het landgoed van ruim 50 hectaren 

verkocht aan stichting de Binckhof, voor de zorg van geestelijke handicap en daarmee een 

belangrijke werkgever voor de directe omgeving werd. Nadien werd het landgoed verbouwd en 

verrezen er enkele moderne paviljoens op het complex (BHIC, 2009; website). De Binckhof werd 

daarmee een belangrijke werkgever voor de omgeving en zorgde voor de ontwikkeling van het dorp 

Nieuw-Velp. 

In het kader van de vermaatschappelijking van de zorg, wilde de huidige zorgverlener Vizier (opvolger 

Binckhof) overgaan tot zorg op wijkniveau (Busman, 2003; p. 35-37). Hiertoe zijn gedeelten van de 

zorginstellingen op het 52 hectaren tellende Binckhofterrein verplaatst. In de oorspronkelijke 

plannen aan het begin van de jaren ’90 werd voorzien in de verkoop van het vrijkomende terrein en 

de bossen op dit terrein, maar werd eveneens voorzien in de bouw van een hoofdkantoor voor de 

huidige gebruiker Vizier op de plek van het voormalige klooster. Het klooster werd uiteindelijk echter 

Rijksmonument en kon zodoende niet meer gesloopt worden, met als gevolg dat de ontwikkelingen 

stokte. Het gebouw kon vanwege ondermeer de hedendaagse eisen aan de zorg niet meer gebruikt 

worden voor zorgactiviteiten en verpauperde zodoende. 

 

Figuur 26: Ligging van terrein de Binckhof 

Na een lang proces is uiteindelijk besloten de 

locatie duurzaam te ontwikkelen als nieuwe 

wijk van Velp. Daarvoor is het terrein voor een 

groot deel verkocht aan een 

projectontwikkelaar, te weten Parkvisie, die in 

samenspraak met de gemeente Grave een 

plan heeft gemaakt dat aansluiting heeft met 

het bestaande Nieuw-Velp. Naast de 

zorgfuncties komen er 91 woningen op het 

hele terrein, voor alle leeftijdscategorieën en 

variërend in type van starterswoningen tot 

royale vrijstaande bosvilla’s. Tevens wordt 

voorzien in de ontwikkeling van een Brede 

school, die anno 2009 al gereed is. Daarnaast 

wordt het Rijksmonumentale klooster Bron: 

eigen bewerking naar Google Maps, 2009      getransformeerd tot appartementencomplex, 

               waar ruimte is voor 42 wooneenheden. 

De betekenis in het bovenstaande leert allereerst dat het omvangrijke klooster (zie figuur 26) 

aanvankelijk op de nominatie voor sloop stond, maar behouden is gebleven door in eerste instantie 

de toekenning van een gemeentelijke monumentenstatus en later een status van Rijksmonumentale 

aard heeft gekregen.  

 

De toekenning van een dergelijke status is zodoende een belangrijk instrument van een dergelijk 

pand, zo werd eerder al betoogt in deze scriptie. Lange tijd is er na deze toekenning echter niets 
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gedaan met het klooster en verpauperde het sterk, maar kon men uiteindelijk bij de ontwikkeling van 

de       omgeving niet om het monumentale kloosterpand heen; de betrokken partijen zoals de 

eigenaar (vizier) en de gemeente Grave. De Binckhof is daarna als vertrekpunt genomen bij de 

ontwikkeling van het gehele terrein, waar een duurzame dorpsuitbreiding tot stand aan het komen 

is. Het oude klooster neemt door het markante silhouet nog steeds de plaats van landmark in binnen 

het dorp Velp (Parkvisie, 2009; website). 

         

Figuur 27: de Binckhof/Mariëndaal  

Dit voorbeeld laat zien dat 

kloosters niet alleen in de 

stedelijke omgeving, maar ook in 

rurale gebieden de functie van 

woningbouw c.q. 

appartementencomplex kan 

innemen. Een eerste 

kanttekening bij deze opmerking 

kan echter gezocht worden in 

het feit dat het terrein van de 

Binckhof zeer dicht bij de 

bebouwde kom van de kern  Bron: Parkvisie/mariendaalvelp.nl, 2009  

Nieuw-Velp gesitueerd is.  

Bovendien heeft de monumentale status een belangrijke rol gespeeld, zonder toekenning hiervan in 

de jaren ’90 zou het gebouw immers allang verdwenen zijn.  

 

Parkvisie is als initiatiefnemer een van de shareholders, omdat zij de herbestemming initieert en 

uitvoert. Ook de voormalige eigenaar (zorginstelling Binckhof) heeft een grote rol, omdat zij het 

terrein bewust heeft verlaten om herbestemming daarmee ook mogelijk te maken. Ook de 

monumentenorganisaties hebben een belangrijke rol, omdat het kloostergebouw monumentaal 

beschermd is. 

Voor de Provincie is dit tevens een belangrijke case, omdat het de ontwikkeling van woningen in een 

landelijke omgeving betreft. Dit terwijl de Provincie daar in het voormalige streekplan, alsmede de 

huidige interim structuurvisie paal en perk aan stelt (zie hoofdstuk 6). Bovendien kan gesteld worden 

dat het aanbod van ruim 90 woningen een zekere afbreuk doet aan het groene karakter van het 

volledige complex, waarbij het voor de overheid en derden zeer moeilijk vast te stellen is wat de 

directe noodzaak is voor de uitbreiding van de woningvoorraad met een dergelijk groot aantal. De 

projectontwikkelaar streeft logischerwijs naar winstmaximalisatie, waarbij elke extra woning 

welkome extra baten oplevert. Een actieve betrekking van de overheid kan voor cases als de Binckhof 

uitkomst bieden. 
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7.4 Sint Agatha 

 

Zoals al eerdere keren in deze scriptie  

vermeld, bestaat er sinds enige jaren het  Figuur 28: Klooster Sint Aegten te Sint Agatha 

erfgoedcentrum voor het kloosterleven. 

Bij dit centrum brengen tientallen 

kloostergemeenschappen hun collecties 

samen, opdat zij niet verloren gaan voor 

de volgende generaties en ordes en 

congregaties niet langer zelf belast zijn 

met de conservering van hun roerende 

goederen; zij betalen daar elk –via een 

vorm van contributie– voor. Het 

erfgoedcentrum “richt zich op de 

geschiedenis en de betekenis van het 

kloosterleven in Nederland” 

(Erfgoedcentrum Nederlands 

Kloosterleven, 2009; website).  

          Bron: A. van Tilburg, 2009 

 

Het erfgoedcentrum is ondergebracht in het oudste klooster van Nederland, het Kruisherenklooster 

te Sint Agatha. Zoals vele andere kloosterbewegingen heeft ook deze orde te maken met een sterke 

terugloop in het aantal kloosterleden. De keuze voor de vestiging van het erfgoedcentrum is op St. 

Agatha gevallen, omdat dit het oudste overgebleven klooster in Nederland is. Het klooster is het 

enige (middeleeuwse) klooster dat de reformatie heeft overleeft, dankzij zogenaamde 

vrijstellingsbrieven van Willem van Oranje. Dat wil overigens niet zeggen dat iedereen het met deze 

locatiekeuze eens was, ondermeer vanwege het feit dat volgens ‘tegenstanders’ het kloosterleven in 

Nederland veeleer gekenmerkt wordt door een directe betrekking bij de maatschappij; voor Sint 

Agatha en de Kruisheren die hier nog steeds zitten, is dit in mindere mate het geval (Arendsen, 

2009). 

De functieverandering naar erfgoedcentrum is voor de vrij behoudende Orde der Kruisheren een 

zogenaamde passende herbestemming, zij het een die gedeeltelijk van aard is. Bij de oprichting van 

het centrum hebben de Kruisheren als bewoners van het klooster vanzelfsprekend een bepalende 

stem gehad. Gedeelten van het klooster zijn bij de herbestemming naar erfgoedcentrum volledig 

verbouwd en gemoderniseerd, om plaats te bieden aan het erfgoedcentrum zelf en het archief 

waarbij onder andere een strenge klimaatbeheersing toegepast wordt. Middels de vestiging van het 

erfgoedcentrum is de aanwezige kloosterbeweging in staat om in afgeslankte vorm toch voort te 

kunnen bestaan op de huidige locatie én wordt voorzien in het behoud van belangrijke voorwerpen 

uit het Nederlandse kloosterleven; het roerende goed is uiteraard net als het onroerende goed, van 

groot belang. 

Het erfgoedcentrum is en de orde der Kruisheren vormen samen de belangrijkste partijen, waarbij 

beiden het behoud van het klooster nastreven en het erfgoedcentrum eveneens het klooster als 

locatie als meerwaarde voor haar vestiging ziet. 
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Figuur 29: Ligging klooster Sint Aegten 

 
Bron: eigen bewerking naar Google Maps, 2009 

 

Een goede kanttekening die geplaatst kan worden bij dit voorbeeld, is dat er vanzelfsprekend maar 

plek is voor één erfgoedcentrum. Andere vormen van musea zijn uiteraard wel mogelijk, maar 

kennen niet het brede fundament van tientallen kloosterbewegingen dat Sint Aegten wel kent. Voor 

de Provincie geldt dat zij met een dergelijke herbestemming geen moeite hebben en ook geen rol 

hoeft te spelen in eerste instantie, omdat er geen volumetoevoeging maar wel een verbetering van 

het gebouw plaats vindt; behoud van het pand is immers gegarandeerd voor de komende decennia. 

De enige rol die door het erfgoedcentrum dan ook verlangd zou worden, is niet zozeer steun door 

middel van kennis en onderhoudssubsidies. Eerder zou er juist gevraagd worden om bijdragen in de 

vorm van openbare werken zoals infrastructuur, waarmee de openbaarstelling van het 

erfgoedcentrum en archief voor het grote publiek eenvoudiger wordt (Arendsen, 2009). 

 

7.5 Landpark Assisië 

 

Huize Assisië is gelegen op een 68 hectaren tellend terrein op een twee kilometer afstand van 

Biezenmortel. Door ondermeer de directe ligging tegen de spoorlijn Tilburg – Nijmegen (zuidooster 

spoorlijn) en natuurgebied de Leemkuilen, kent het terrein een vrij gesloten karakter. Huize Assisië is 

in 1904 opgericht door de Broeders Penitenten van de H. Fransiscus van Assisië om zorg te geven aan 

gehandicapte jongens en mannen; het was daarmee het eerste Katholieke instituut dat zich richtte 

op de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Na de oprichting groeide het instituut al snel en werden 

ondermeer een kapel en enkele paviljoens gebouwd. Tevens werd later voorzien in de bouw van 

woningen voor werknemers. Daarmee groeide het complex in omvang, maar ook in het aantal 

zorgbehoevenden met het aantal van 700 in de jaren 60. 

Huize Assisië kende een sterk gesloten karakter en heeft daarmee jarenlang een traditioneel 

zelfvoorzienende instelling kunnen zijn. Het terrein kent niet alleen opvang, maar ook voorzieningen 

als werkplaatsen en een café; cliënten kunnen er actief werken. Het plaatsen van gehandicapten in 

een instelling als deze zorgt voor een soort vervreemding van de maatschappij, iets waar de huidige 

trend van vermaatschappelijking  (Busman, 2004; p. 7) juist een reactie op is. Mede door de 

ongewenstheid van deze beslotenheid, heeft ook huize Assisië een sterke terugloop gekend. 
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Uiteindelijk is Assisië in 1996 met Accént uit Waalwijk gefuseerd tot Prisma, de huidige eigenaar van 

Huize Assisië. De focus van prisma legt zich sindsdien toe op meerdere facetten van zorg. 

 

Figuur 30: Ruimtelijke ligging Landpark Assisië (met in z.o. Haaren en n.w. Udenhout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: eigen bewerking naar Google Maps, 2009 

 

Nog steeds zet de trend naar vermaatschappelijking en daarmee leegstroom van Assisië zich voort, 

voor een belangrijk deel ook gesteund door Prisma zelf. Aanvankelijk heeft Prisma daarom lang 

nagedacht over het volledig verlaten van de locatie bij Biezenmortel en uiteindelijke verkoop van het 

terrein. Inmiddels is zij daar op terug gekomen en is het concept van ‘Landpark Assisië’ tot stand 

gekomen, waarmee Prisma wil voorzien in en vormgeven aan wonen in de landelijke omgeving 

waarbij “de kwaliteit van het landschap, de natuur en de recreatiemogelijkheden versterkt worden” 

(Lans, van der, 2005; p. 5). Voor de herontwikkeling van een terrein als deze, is zodoende 

planvorming nodig die “gesneden is op de maat van het omringende landschap” (Lans, van der, 2005; 

p. 7). 

 

Concreet voorzien de plannen in de omgekeerde vermaatschappelijking van de zorg. In plaats van de 

zorg op wijkniveau te realiseren, is het de bedoeling om een plek van ontmoeting te realiseren; met 

andere woorden: de maatschappij wordt naar Assisië gehaald. Daarbij moet de “gewenste 

vooruitgang gevonden worden in de vloeiende vermenging van wonen, werken, recreëren en 

zorgen” (Lans, van der, 2005; p. 15). Daarvoor worden ondermeer voorzieningen gecreëerd voor 

mensen die op bezoek komen, maar ook huisvesting voor mensen die willen samenwonen met hun 

hulpbehoevende partner. Ook wordt gericht op huurmogelijkheden van huizen voor bijvoorbeeld 

familie, waardoor een langduriger verblijf in de buurt van een hulpbehoevend familielid mogelijk is. 

Daarmee “wordt de zorg uit zijn mistroostig isolement bevrijd door het een omgeving te geven, 

waarin naasten een plek krijgen” (Lans, van der, 2005; p. 16). Het gaat daarmee in hoofdlijnen om: 

1. de ontmoeting tussen zorg, wonen en bedrijvigheid 

2. de verbinding tussen oud en nieuw 

3. het versterken van de kwaliteit van de omgeving 
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De betekenis van deze locatie voor de   Figuur 31: Beeld Fransiscus van Assisië op complex van Huize  

Provincie Noord-Brabant, kan vooral   Assisie  

gezocht worden in het landschappelijke 

karakter ervan. Wanneer dergelijke 

grote complexen leeg komen te staan, 

kan dit onlosmakelijk leiden tot een 

afbreuk van de ruimtelijke kwaliteit. 

Bovendien heeft het complex ook 

cultuurhistorische waarde, ondermeer 

door de twee Rijksmonumenten en 

enkele andere beschermde gebouwen 

(Busman, 2004; 54-55). Tevens is 

Prisma van de Provincie afhankelijk bij 

de toekomstige plannen voor in eerste 

instantie de beoordeling van plannen en  Bron: www.belvedere.nu, 2009 

in de tweede plaats zal ook een     

ondersteunende rol van de Provincie gewenst worden op het vlak van regelgeving en eventueel ook 

financiering. “Iedere betrokken actor (…) moet bereid zijn om samen te werken en energie te steken 

in een integrale ontwikkeling van het terrein” (Busman, 2004; p. 55). 

 

Ondanks dat huize Assisië is opgericht vanuit de broeders Penitenten om puur voor de zorg van 

gehandicapte jongens en mannen te zorgen, heeft het veel overeenkomsten met de problematiek 

van pure kloosters. Wanneer bijvoorbeeld alleen het behoud van pure kloosters zou worden 

nagestreefd, lopen unieke locaties als huize Assisië een groot risico. Het bovenstaande voorbeeld 

toont immers aan dat het niet veel had gescheeld, of het volledige complex zou verloren gaan. Het 

verdient daarom de aanbeveling dat ook de Provincie deze categorie in de gaten houdt, omdat de 

trend van vermaatschappelijking van de zorg nog steeds doorzet.  

De provincie heeft daarmee de rol van shareholder, waarbij zij zal proberen het karakter van Huize 

Assisië zo veel mogelijk te behouden en ruimtelijke verrommeling te voorkomen. Voor de 

shareholder Prismazorg geldt tot slot dat zij vooral belang heeft bij de herbestemming van het 

complex met een zekere mate van levensvatbaarheid. 

 

7.6 Huize Gerra te Haaren 

 

Een wat afwijkende case ten opzichte van de voorgaande voorbeelden, is die van het huidige kantoor 

van Kadans Vastgoed BV te Haaren. Dit bedrijf is gevestigd in Huize Gerra, ooit gebouwd als 

residentie voor Bisschop Johannes Zwijsen van ’s Hertogenbosch. Na de dood van de Bisschop is het 

door diverse religieuzen bewoond en na de tweede wereldoorlog werd het het hoofdgebouw voor 

de Karmelietessen, die in 1957 een kapel toevoegden aan het gebouw. 

 

Kadans Vastgoed kreeg aan het begin van de 21e eeuw het pand op het oog, nadat het vrij kwam. In 

2002 werd door hen de eerste aanvraag gedaan voor vestiging als kantoor in de voormalige 

bisschopswoning, iets wat in strijd was met het vigerende bestemmingsplan. In 2003 heeft Kadans 
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Vastgoed het pand gekocht, in afwachting van de wijziging van het bestemmingsplan; onderdeel van 

de koop van het pand van het Bisdom, was dat Kadans pas daadwerkelijk eigenaar zou worden 

wanneer de bestemmingswijziging plaats had gevonden en tot die tijd zou huren. Zodoende ontstond 

in 2004 een gedoogsituatie als gevolg van de artikel 19 procedure van de toenmalige WRO. 

 

Omdat het gebouw een zogenaamde onrendabele top kende, achtte Kadans uitbreiding door middel 

van volumetoevoeging noodzakelijk. Middels deze uitbreiding konden de kosten voor restauratie 

gedragen worden, maar konden de onrendabele exploitatiekosten ook beter gedragen worden. 

Probleem werd echter dat de Provincie aanvankelijk verklaarde medewerking te verlenen aan de 

transformatie tot kantoor, maar deze medewerking  

later weer introk; ondermeer als gevolg van verschil   Figuur 32: Ruimtelijke situering Huize Gerra, ter 

inzicht tussen twee betrokken ambtenaren.     n.o.van Haaren 

De bezwaren van de Provincie legde zich 

hoofdzakelijk toe op deze volumetoevoeging, 

omdat verondersteld werd dat dit afbreuk zou doen 

aan de cultuurhistorische waarde van het gebouw. 

Uiteindelijk werd Kadans Vastgoed door de 

Provincie en de gemeente Haaren gevraagd een 

brede onderbouwing in te dienen, waarin de 

noodzaak tot uitbreiding van Huize Gerra 

uiteengezet werd. Daarmee werd voorzien in een 

uitbreiding met 667 m2 naar 2112 m2 in totaal. In 

deze onderbouwing uit 2007 werd duidelijk dat de 

rendabiliteit van het gebouw zienderogen vooruit 

zou gaan bij uitbreiding; de verhouding     Bron: eigen bewerking naar Google Maps, 2009 

kantooroppervlak ten opzichte van het totaal steeg   

zienderogen. Het nieuwe oppervlak zou in de toekomst dienst kunnen gaan doen als verhuur van 

kantoorruimte voor externe partijen of voor eigen gebruik (Boers, 2007; p. 1-6). 

Uiteindelijk werd eind 2008 in aangepaste vorm door Provincie en gemeente ingestemd met de 

toevoeging, waardoor Kadans begin 2009 daadwerkelijk tot volledige acquisitie van het pand kon 

overgaan.  

 

De restauratiekosten van ongeveer anderhalf miljoen euro die Kadans Vastgoed investeert in het 

gebouw, alsmede de modernisering van het pand die hiermee gepaard gaan, garanderen een behoud 

van Huize Gerra voor de komende decennia. Het is allereerst prijzenswaardig dat Kadans Vastgoed zo 

veel tijd, geld en moeite steekt in de vestiging van het hoofdkantoor in huize Gerra. De vestiging in 

een standaard kantoorpand binnen de bebouwde kom had vanzelfsprekend veel goedkoper, 

eenvoudiger en sneller geweest. Het ging Kadans echter om de uniciteit van het gebouw en de 

meerwaarde die de vestiging in een dergelijk pand met zich mee brengt; de vestiging in een pand 

met cultuurhistorische waarde kan immers bijdragen in een opwaardering van het aanzien van de 

nieuwe gebruiker. De figuurlijke ‘gek’ (lees: gepassioneerde initiatiefnemer) is daarmee geboren. 

 

De rol die de overheid (Provincie en gemeente) heeft gespeeld is niet geheel prijzenswaardig, omdat 

behoud van het pand vermoeizaamd werd door tal van onduidelijkheden, bezwaren, etcetera. De 

houding van de overheden is echter wel begrijpelijk, ondermeer omdat het voor hen belangrijk is de 
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cultuurhistorische waarden te waarborgen en het moeilijk is de noodzaak tot volumetoevoeging te 

kunnen beoordelen. De toevoeging van vierkante meters maakt dat het voor private partijen 

aantrekkelijker kan worden om een monumentaal of anderszins waardevol pand te exploiteren, als 

gevolg van een stijgende rendabiliteit. Dit terwijl overheden en monumentenorganisaties daar in 

beginsel niet direct juichend tegenover staan, omdat aanpassing van het originele pand en/of 

complex plaats vindt. Een soepelere houding van deze laatstgenoemden is daarom noodzakelijk om 

behoud van kloosters (in het buitengebied) verder te stimuleren, maar wel binnen een redelijk kader. 

Het opstellen van toetsingskaders of andere beoordelingsinstrumenten kan dit mogelijk maken, 

zodat het bijvoorbeeld ook niet mogelijk wordt dat gehaaide projectontwikkelaars en dergelijke 

werkelijk het onderste uit de kan halen. 

De Provincie is net als de gemeente Haaren een van de belangrijke shareholders, waarbij zij kort 

gezegd zoveel mogelijk probeert er voor te zorgen dat het voormalige klooster en Bisschopswoning 

een passende herbestemming krijgt, zowel in cultuurhistorisch als ruimtelijke opzicht. Voor Kadans 

Vastgoed geldt dat de herbestemming vooral een meerwaarde geeft in de vorm van aanzien en 

bekendheid. Het Bisdom ’s Hertogenbosch heeft eveneens een onmiskenbare rol gespeeld, omdat zij 

de eigenaar van het pand was en zoveel mogelijk verwijdering van de religieuze objecten voorstond. 

De voormalige religieuzen spelen daarmee hoegenaamd geen rol. 

 

7.7 Tot slot 

 

De voorgaande zes situaties geven een aardig beeld van de problematiek, maar ook van de 

mogelijkheden die herbestemming van kloosters geeft. Zoals uit ondermeer hoofdstuk 5 is gebleken, 

zijn tal van andere functies ook zeker mogelijk en vinden deze soort herbestemmingen plaats. Het 

belangrijkste is echter dat de geschetste cases als voorbeeld dienen voor de tal van 

herbestemmingen die in Brabant, maar zeker ook daar buiten, plaats vinden. Ze dienen slechts als 

illustratie van wat vandaag de dag plaats vindt aan herbestemmingen. ‘Extremere’ herbestemmingen 

zoals het Holland Casino te Breda in een voormalige kloosterkazerne zijn echter ook denkbaar, maar 

zeker minder talrijk; ondermeer vanwege religieuze bezwaren, maar ook restricties die door 

overheden worden opgelegd. 

 

Wat de voorgaande situaties in paragraaf één tot en met zes zeker wel aantonen, is dat óók voor 

landelijke complexen herbestemming, hergebruik of herstructurering niet bij voorbaat kansloos is. 

Factoren als pure wil en doorzettingsvermogen, maar ook de dwang als gevolg van cultuurhistorische 

beschermingen (zoals bij de Binckhof) kunnen bijdragen aan het behoud van waardevolle 

kloostergebouwen. Daarnaast toont de casus van Eikenburg in Eindhoven aan dat door middel van 

strategisch en doordacht economisch beleid de voortzetting van de religieuze functie ondanks 

terugloop in het aantal religieuzen van de kloosterbeweging, binnen handbereik kan zijn mits de 

ligging van het complex economisch gezien aantrekkelijk en gunstig is. Ook bundeling van krachten 

door diverse (religieuze) partijen, zoals bij de totstandkoming van het erfgoedcentrum te Sint Agatha, 

kan uitkomst bieden voor het behoud van bepaalde kloosters. Daarnaast blijkt dat het toestaan van 

volumetoevoeging zoals bij Huize Gerra in Haaren er voor kan zorgen dat private partijen 

geïnteresseerd raken voor exploitatie, waarbij behoud van waardevolle panden een stuk dichterbij 

komt. 
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In de behandelde cases zijn echter geen kloosters aan bod gekomen die door gebrek aan 

belangstelling zijn verdwenen. Dat wil niet zeggen dat deze er niet zijn, in tegendeel. Omdat de 

Provincie Noord-Brabant het belang van behoud van zoveel mogelijk kloosters onderstreept, is het 

echter aan diezelfde provincie om daar op alle mogelijke manieren medewerking en zelfs 

samenwerking aan te bieden. Voor elke herbestemming van een klooster is er doorgaans een 

zogenaamde ‘gek’ nodig, een gedreven en gepassioneerde initiatiefnemer die bereid is tijd, geld en 

moeite in een project te steken. Daarbij moet er ook brede acceptatie zijn binnen overheden, 

belangengroepen en religieuze kringen wanneer een dergelijke initiatiefnemer zich ook na een lange 

periode van tijd niet voordoet en amovering uiteindelijk onvermijdelijk blijkt te zijn. Het is echter aan 

de Provincie en andere overheden, maar zeker ook aan andere belanghebbende partijen, om deze 

initiatiefnemers ruim baan te bieden binnen het redelijke, zodat amovering zo min mogelijk nodig is.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 

 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de herbestemming van Brabantse kloostercomplexen. In 

het tweede hoofdstuk is daartoe een introductie gegeven in het kloosterleven in Brabant. Daarna is 

in hoofdstuk drie en vier allereerst ingegaan op de meer theoretische kant van herbestemming en de 

veranderende positionering van overheid en actoren. Vervolgens is in hoofdstuk 5 een overzicht 

geboden van mogelijke toekomstige functies en is in hoofdstuk zes , door ondermeer de toetsing van 

enkele hypothesen, een presentatie gegeven van betrokken actoren in het vraagstuk van 

herbestemming, mede op basis van enkele interviews. In het daar op volgende hoofdstuk is tot slot 

kort ingegaan op een zestal cases die voor de lezer als voorbeeld dienden voor de 

herbestemmingsproblematiek in Brabant.  

Hierna worden allereerst de bevindingen weergegeven, waarna een beantwoording van de 

hoofdvraag en deelvragen zal plaats vinden in de tweede paragraaf. Tot slot worden in paragraaf 8.3 

enkele aanbevelingen voor de Provincie uiteengezet, die zij kan hanteren bij toekomstig beleid 

aangaande de herbestemming van kloostercomplexen. 

 

8.1 Algemene bevindingen 

 

Zoals in deze scriptie meerdere malen als is duidelijk gemaakt, nemen kloosters in Brabant een 

belangrijke plaats in het landschap in. De verwachte leegstand zorgt ervoor dat er in de komende 

jaren veel kloostercomplexen ‘vrij komen’ voor herbestemming, wat eveneens de ernst van de 

situatie en de noodzaak van ondermeer deze scriptie bevestigt. Volgens sommigen is het daarbij niet 

5, maar eerder twee of één voor twaalf (zie hypothese 1). 

 Wat kloosters zo specifiek maakt binnen het erfgoed en qua herbestemming, zijn de gevoeligheden 

die –al dan niet op de achtergrond– spelen; niet elke herbestemming is zondermeer geschikt. Veel 

kloosters blijken in het verleden al herbestemd of zijn verdwenen, vaak lost het probleem van 

leegstand zich ‘vanzelf’ op. Daarbij is er echter wel een duidelijk verschil waarneembaar voor de 

categorie stedelijk gebied versus buitengebied. Voor landelijke complexen geldt doorgaans dat 

nieuwe herbestemmingen moeilijker gevonden worden, vanwege een minder grote markt (zie 

hypothese 5 in hoofdstuk 6). 

De focus voor de herbestemming van kloosters moet daarom vooral komen te liggen op de kloosters 

die binnen korte tijd vrij komen en in het bijzonder de zogenaamde probleemgevallen: de grote en 

landelijke complexen. Essentieel voor deze herbestemming is onderkenning van het probleem; 

zonder onderkenning komt men nergens. Vroege constatering en acceptatie van naderende 

leegstand bij alle partijen kan een hoop (onnodig) werk voorkomen. 

De herbestemming die op de leegstand volgt kan daarbij een bijdrage leveren aan de verbetering van 

de directe omgeving en het verdient daarom de aanbeveling dat deze objecten vanwege hun 

cultuurhistorische waarde als uitgangspositie genomen worden bij de ruimtelijke indeling, door het 

creëren van woningen, voorzieningen, etcetera. Daarmee wordt aangesloten op de Nota Belvedère, 

waarin gesteld wordt dat het erfgoed voorts leidend moet zijn voor de ruimtelijke ordening in 

Nederland. 

Kloosters hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe functies; het geeft de nieuwe 

gebruiker meer aanzien en (naams-)bekendheid. Het in gebruik nemen van een oud pand is echter 

wel duurder dan bijvoorbeeld voor nieuwbouw, de exploitatiekosten liggen een factor hoger doordat 

kloosters vaak onderhoudsintensief en hoger in het energieverbruik zijn en tevens vaak een niet-
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praktische indeling hebben. Bovendien leert de praktijk dat een herbestemmingsproces vaak een 

lange doorlooptijd heeft, wat van de initiatiefnemer voor herbestemming een zeker 

doorzettingsvermogen vraagt. Zo is er met andere woorden gezegd een ‘gek’ nodig; een gedreven 

initiatiefnemer die bereid is tijd, geldt en moeite te steken in een herbestemmingsproject; zoveel 

toonde de toetsing van hypothese 7 in hoofdstuk 6 aan. 

Deze lange doorlooptijd komt niet alleen door wettelijke procedures, maar vaak ook door 

gevoeligheden die spelen bij de religieuzen die het klooster in eigendom hebben. Deze bezwaren zijn 

vaak het sterkst bij het betreffende Bisdom (Breda of ’s Hertogenbosch), maar deze heeft er maar in 

een relatief klein aantal van de gevallen er (direct) iets over te zeggen (zie hypothese 3, hoofdstuk 6). 

Bij leegstand gaat het eigendom vaak over aan de bovenliggende bestuurslag van de betreffende 

orde of congregatie. Deze verkopen het kloostercomplex bij voorkeur aan een partij die er een 

passende bestemming aan kan geven. Vaak ontbreekt het bij deze ordes en congregaties enigszins 

aan vertrouwen tegenover geïnteresseerde kopers, omdat er een zekere angst heerst voor 

zogenaamde (zeer) profane functies. Het ontbreekt daarmee aan vertrouwen, een rol die de KNR als 

overkoepelende instantie zou kunnen invullen. 

 

Functies in lijn van de oorspronkelijke functie van het klooster verdienen daarmee de voorkeur, zoals 

zorg, onderwijs, opvang en zingeving (zie hypothese 2). Deze markt heeft echter ook een zeker 

verzadigingspunt; over minder passende herbestemmingen als wonen, werken en winkels moet 

daarom beter nagedacht worden. Er moet daarbij breed besef zijn dat sommige kloosters niet ten 

koste van alles behouden kunnen blijven wanneer zulke functies niet mogelijk gemaakt kunnen 

worden. Wonen is daarbij inmiddels een breed toegepaste herbestemmingsvorm, zeker voor 

kloosters die al langere tijd leeg staan. Zij kunnen daarbij een invulling geven aan het huidige 

planologische streven bij ruimtelijke planning: inbreiding voor uitbreiding. Voor wonen, maar ook 

andere private herbestemmingen geldt echter dat landelijke complexen daarbij minder aantrekkelijk 

en gewenst zijn. Tenzij de bebouwde kom nabij is, is het vinden van een nieuwe bestemming voor 

een landelijk gelegen klooster bijzonder lastig; behalve wanneer de nieuwe gebruiker juist naar een 

afgelegen locatie op zoek is. Voor private functies geldt deze kanttekening eveneens, tenzij een 

specifiek segment van de markt bediend kan worden op een dergelijke afgelegen locatie. Vaak ook 

verdwijnen de principiële bezwaren na verloop van tijd op de achtergrond. Zeer profane c.q. 

extravagante herbestemmingen zoals bordelen en disco’s worden echter in brede kring als niet 

gewenst bestempeld. 

 

8.2 Hoofdvraag en deelvragen 

 

Met de voorgaande bevindingen kunnen de hoofdvraag en deelvragen, zoals gepresenteerd in de 

inleiding, beantwoord worden. Deze worden hier herhaald: 

 

In hoeverre kan de Provincie Noord-Brabant een regisserende rol spelen bij de herbestemming van 

Brabantse kloosters? 

 

Om deze centrale vraag meer werkbaar te maken, wordt deze uitgewerkt aan de hand van enkele 

deelvragen, welke zijn: 

- Welke actoren participeren in het herbestemmingsvraagstuk van kloosters en wat zijn hun 

belangen? 
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- Hoe liggen de relaties tussen de diverse actoren onderling? 

- In hoeverre verschillen de betrokken actoren per verschillende herbestemming? 

- Wat voor herbestemmingen zijn het meest kansrijk? 

- Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij de herbestemming van kloostercomplexen ten 

opzichte van andere vormen van herbestemming? 

- Hoe kan de aandacht van de overheid voor dit vraagstuk verklaard worden? 

- Welke mogelijke rollen kan de Provincie innemen  

- In hoeverre wordt door derden een zekere mate van invloed door de Provincie gewenst? 

 

De actoren die in het herbestemmingsvraagstuk spelen zijn feitelijk niet op één hand te tellen en 

verschillen vaak per situatie, daarom worden deze niet stuk voor stuk hier genoemd en wordt op 

deze plaats terug verwezen naar hoofdstuk 6. De belangrijkste actoren (shareholders) zijn echter: 

- De eigenaren: vaak een orde of congregatie die verantwoording aflegt naar de hogere 

echelons binnen deze eigen beweging en in sommige gevallen ook aan het Bisdom. Zij willen 

het liefst hun klooster zo lang mogelijk in functie houden en anders waardig laten 

herbestemmen. 

- De overheden: provincies en gemeenten bepalen wat wel en niet kan qua nieuwe 

bestemmingen en vaak zich ook bezig houden met de cultuurhistorische conservering. 

Tevens komen overheden en ook monumentenorganisaties in het speciaal op voor een 

klooster, wanneer deze een monumentale status kent. 

- Initiatiefnemers c.q. geïnteresseerden: partijen die geïnteresseerd zijn in de acquisitie van 

kloosters en vaak ook in de herbestemmingsmogelijkheden daarvan. 

- Belangenorganisaties: De Konferentie van Nederlandse Religieuzen en in mindere mate 

omwonenden-  en milieuorganisaties 

 

De relaties tussen deze en andere organisaties zijn vaak vrij troebel en indien aanwezig doorgaans 

slechts van tijdelijke aard (zie hypothese 6). Bij herbestemming acteren de religieuzen als eigenaren 

zeer autonoom, maken zij weinig tot geen gebruik van de kennis die bij overheden aanwezig is en 

staan zij zeer afwachtend tegenover geïnteresseerde partijen/kopers. 

De herbestemmingen die vanuit religieuzen kringen, maar ook vanuit de overheid en 

belangenorganisaties als de KNR, het meest gewenst zijn, zijn de zogenaamde ‘passende 

herbestemmingen’. Dit zijn herbestemmingen die in lijn zijn van de religieuze basisprincipes of daar 

in ieder geval geen of zeer beperkte afbreuk aan doen. De behandeling van hypothese 2 wijst uit dat 

markt voor deze herbestemmingen echter beperkt is en in enkele gevallen niet aantrekkelijk 

vanwege de hoge exploitatiekosten en ruimtelijke situering. Kloosters bieden echter wel een zekere 

meerwaarde voor de nieuwe gebruiker qua aanzien en bekendheid en kan in dat opzicht ook voor 

commerciële partijen zeer geschikt zijn. Wanneer een klooster landelijk gelegen is en/of geen 

praktische indeling kent, zijn zij vaak pas geïnteresseerd indien volumetoevoeging mogelijk is, om 

zodoende de exploitatie meer rendabel te maken (zie hypothese 5). 

Het punt van zogenaamde passende herbestemmingen is tevens datgene wat kloosters zo speciaal 

maakt binnen het vraagstuk van herbestemming en hergebruik van erfgoed. Alhoewel voor kerkelijke 

gebouwen de regels nog stringenter zijn vanwege het gewijde karakter daarvan, wordt over het 

algemeen voor kloosters nog steeds gedacht in zogenaamde passende nieuwe functies. Daarnaast 

zijn kloosters qua bouwstijl en –structuur wel eenvoudiger te herbestemmen dan bijvoorbeeld 

kerken of molens. Overeenkomsten met andere vormen van herbestemming zijn er echter ook, voor 
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veel herbestemmingstypen geldt dat de oorspronkelijke functie zo gezegd ‘achterhaald’ is of niet 

meer binnen het huidige tijdsbeeld past. Daarnaast zijn kloosters vaak zeer beeldbepalend voor het 

landschap en bepalen ze voor een belangrijk deel de ruimtelijke structuur, zoals dat bij andere 

vormen van herbestemming vaak ook zo is. Bovendien geldt voor alle vormen van herbestemming –

en dus ook voor kloosters– dat er een gedreven initiatiefnemer moet zijn om herbestemming tot een 

succesvol eind te brengen. Zonder een dergelijke doorzetter zijn herbestemmingsprocessen duidelijk 

minder levensvatbaar. 

 

De aandacht voor de overheid is hoofdzakelijk tweeledig: 

- Allereerst worden kloosters in Brabant gezien als wezenlijk onderdeel van de Brabantse 

identiteit en cultuur. Het verdwijnen van deze complexen zou afbreuk doen hieraan. 

- Kloosters hebben een zeer duidelijke invloed op de kwaliteit van de directe omgeving en 

nemen een markante positie in het landschap in. Zo zorgt verpaupering bijvoorbeeld voor 

verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit en kan juist herbestemming bijdragen aan de 

opwaardering van diezelfde ruimtelijke kwaliteit. 

De rollen die de Provincie hier bij kan innemen variëren van zeer passief tot zeer actief en alles wat 

daar tussen in ligt. Momenteel reageert zeker de Provincie nog zeer ad hoc, zo liet de toetsing van 

hypothese 9 en 10 zien. De Provincie heeft de wens actiever te worden binnen het 

herbestemmingsvraagstuk. Zeer actief is hierbij geen geschikte optie en de huidige passieve houding 

heeft ook geen perspectiefvolle toekomst. 

Wat door betrokken partijen vooral van de Provincie verlangd wordt, is dat zij zich duidelijker, 

eenduidiger en zichtbaarder manifesteert als belanghebbenden van kloosters in het Brabantse 

landschap (zie hypothese 9) . Door de eigenaren (religieuzen) wordt een grote potentiële rol aan de 

Provincie toegedicht, waarbij de Provincie de kloosters actief kan begeleiden bij het zoeken naar 

nieuwe functies en gebruikers (interview dhr. Jansen). Door geïnteresseerden wordt vooral 

duidelijkere wet- en regelgeving verlangd, zodat zij weten waar zij aan toe zijn bij herbestemming. 

Voor hen is het zonde wanneer ze een klooster aankopen met het oog op een bepaalde functie, 

waarna deze vervolgens niet mogelijk blijkt te zijn binnen de bestaande kaders die de overheid stelt. 

De voorgestelde ambtelijke interdisciplinaire commissie kan hierbij zoals gezegd van toegevoegde 

waarde zijn. 

 

De beantwoording op de centrale vraag is daarom niet bevestigend, maar meer ontkrachtend. De 

Provincie kan de herbestemming niet (topdown) regisseren, simpelweg omdat zij geen eigenaar is 

van de Brabantse kloosters en het eigendom van deze kloosters ook niet bij één partij ligt (zie 

hypothese 3 en 4). Veeleer ligt er een samenwerkende/communicatieve/faciliterende rol voor de 

Provincie in het verschiet, geheel in lijn met ontwikkelingen als governance, ontwikkelingsplanologie 

en de toepassing van de actor-netwerk theorie, waarbij alle vormen van invloed (ook van 

zogenaamde dingen) worden meegenomen in de bestudering en aanpak van de problematiek. Indien 

de Provincie het behoud van kloosters tot topprioriteit benoemt, zal zij aldus actief moeten 

samenwerken met de verschillende betrokken personen. Bovenal moet de provincie het echter 

aantrekkelijk maken voor geïnteresseerde partijen om een kloostercomplex te herbestemmen en 

zodoende moet de zogenaamde ‘gek’ ruimer baan geboden worden. 

In de komende tijd verdient het daarom de aanbeveling dat de Provincie zich op zijn minst 

duidelijker, eenduidiger en zichtbaarder gaat opstellen (zie ondermeer hypothese 5). De 
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aanbevelingen hiertoe zijn in dit laatste hoofdstuk onder paragraaf drie opgenomen, maar het is aan 

de Provincie zelf of en zo ja hoe deze aanbevelingen te verwerken in haar beleid. 

 

8.3 Handvatten voor de Provincie 

 

Zichtbaarheid 

Een veel gehoorde kritiek is dat de huidige zichtbaarheid van de Provincie op het vlak van 

herbestemming van kloostercomplexen te wensen overlaat, dat werd ook duidelijk uit de interviews 

(zie hypothese 9). De Provincie Noord-Brabant moet zich daarom duidelijk manifesteren naar buiten 

toe, waarbij ze expliciet moet duidelijk maken dat ze het belang van kloosters voor Brabant 

onderstreept en waarom dit zo is. Bovendien moet daarbij de bereikbaarheid van de Provincie voor 

eigenaren van kloosters beter worden, opdat zij weten waar ze bij de Provincie terecht kunnen voor 

vragen over verkoop en herbestemming van hun klooster. Hiervoor kan een soort (digitaal of 

virtueel) loket opgericht worden, waar eigenaren van kloosters terecht kunnen met hun vragen over 

mogelijkheden, beperkingen, etc. aangaande de herbestemming van hun klooster. 

Daarnaast dient de planologische inbedding van de kloosters als erfgoed veel duidelijker in de 

plannen van de Provincie te worden vermeld. Zo verdient het de aanbeveling dat ondermeer in de 

structuurvisie het belang van kloosters (verder) geëxpliciteerd wordt en dat aangegeven wordt hoe 

wordt ingezet op het behoud hiervan en de rol van kloosters als richting gevend object bij ruimtelijke 

ordening. 

 

Niet inzetten op puur behoud, maar juist op herbestemming 

De belangstelling bij de Provincie voor kloosters in het Brabantse landschap is momenteel zeer groot, 

maar er zijn veel onduidelijkheden binnen de Provincie zelf aangaande aanpak hiertoe; het ontbreekt 

tot op heden aan een duidelijk lijn. Wat betreft de leegstand van kloosters is het van wezenlijk belang 

dat de Provincie niet op voorhand enkel inzet op behoud van het kloostercomplex an sich, maar 

vooral bijdraagt in het onderzoek naar mogelijke nieuwe functies. Daarmee wordt voorzien in een 

duurzamer behoud van deze objecten. Daarbij moet de Provincie niet inzetten op het bieden van 

subsidies of fondsen ten behoeve van het onderhoud van het casco, eens te meer omdat kloosters 

die thans nog als zodoende in functie zijn, doorgaans in goede of uitstekende conditie verkeren (zie 

hypothese 8). Tevens hoeft het behoud van deze kloosters door herbestemming niet noodzakelijk 

veel geld te kosten, aangezien de kennis voor herbestemmingsmogelijkheden voor een groot deel 

binnen de Provincie aanwezig is. Het gaat zogezegd om het samenbrengen van de juiste mensen. 

 

Van topdown naar facilitator 

De prioriteit voor de Provincie dient vooral op de landelijke complexen te liggen, daar waar het 

voornamelijke werkterrein van de Provincie ligt. Binnen deze categorie vallen doorgaans ook de 

grotere complexen en juist dit is de zogenaamde ‘probleemcategorie’. Daarbij moet de Provincie 

haar ambitieniveau aangaande het behoud van kloosters in ogenschouw nemen. Er dient een 

afweging gemaakt te worden, binnen een realistisch perspectief. Voorts is het belangrijk dat de 

Provincie niet te veel wil, niet eindeloos veel beleidsdoelen middels het behoud van kloosters wil 

combineren en dat er ook acceptatie moet zijn indien geen geïnteresseerden zich voordoen. 

Gebouwen verdwijnen om uiteenlopende redenen, daar zijn kloosters geen uitzondering op; 

bovendien betekent verruïnering niet per definitie een afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit, maar kan 

het zeker ook een verrijking daarvan zijn. 
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Het actief acquireren van kloosters door de Provincie is daarom in beginsel geen gewenste situatie, 

ook omdat daarmee mogelijke belangenverstrengeling met derden kan optreden en het de vraag is 

of de Provincie wel op de stoel van projectontwikkelaar moet gaan zitten (zie hypothese 10). Alleen 

in uitzonderlijke situaties valt het gebruik een dergelijk ingrijpend instrument te billijken, maar ook 

alleen als dit het allerlaatste redmiddel is én bovendien aangetoond en onderbouwd kan worden dat 

het behoud van het betreffende klooster van wezenlijk belang is (zie scriptie Jennifer Meijers). Een 

mogelijke toepassing van dit middel zou kunnen geschieden via bijvoorbeeld de NV 

monumentenfonds, waar de Provincie aandeelhouder van is. Daarmee gaat de Provincie in ieder 

geval niet rechtstreeks als projectontwikkelaar handelen. 

 

De Provincie moet gegeven de voorgaande punten een mindswitch maken van zeer topdown 

handelen, naar samenwerken met de diverse partijen die bij herbestemming betrokken zijn. Om elke 

vorm van ontbrekend vertrouwen te voorkomen, kan daarbij een vertrouwenspartij als de 

Konferentie van Nederlandse Religieuzen duidelijk bij betrokken te worden. De Provincie kan in 

samenwerking met de KNR een communicerende of faciliterende rol innemen.  

Kort gezegd draait het er juist om dat de Provincie zich in moet zetten voor het in contact brengen 

van de verschillende actoren: in hoofdzaak geïnteresseerde kopers en verkopers (doorgaans de 

religieuzen) en daarbij zelf actief meedenkt over wat wel en niet mogelijk en wat wel en niet 

wenselijk is. Er kan daarbij nagedacht worden over een actieve werkvorm zoals een 

ontwikkelingsmaatschappij (thans in opzet door KNR en Agro & Co.), waarin de Provincie zichtbaar 

deelneemt. 

 

Creëer gunstige voorwaarden voor initiatiefnemers 

Het belangrijkste is echter dat de Provincie en gemeenten er voor gaan zorgen dat het 

herbestemmen van kloosters voor derden een aantrekkelijkere zaak wordt. Het beleid van de 

Provincie moet er op geënt zijn om private partijen als projectontwikkelaars te prikkelen en te 

enthousiasmeren. Daarvoor hoeft zoals gezegd niet in eerste instantie geld op tafel op tafel gelegd te 

worden, maar moeten de antwoorden vooral gezocht worden in de richting van het wetgevende en 

regelgevende instrumentarium. Een goede mogelijkheid hierbij is het expliciteren van de 

mogelijkheden voor herbestemming, waarbij een zekere versoepeling van beperkingen moet plaats 

vinden. Veel stedelijke voorzieningen zoals winkels en horeca worden vaak als gevolg van vigerende 

bestemmingsplannen niet toegestaan. Wanneer kloosters of andere gebouwen van 

cultuurhistorische waarde hierdoor wel behouden kunnen blijven, is dit een extra overweging waard. 

Daarbij moet de Provincie duidelijk haar principes opstellen en deze bijvoorbeeld ook opnemen in de 

structuurvisie, zodat ook zeker geen misbruik gemaakt kan worden gemaakt door derden van 

mogelijke versoepelingen.  

 

Maak de mogelijkheden tot volumetoevoeging inzichtelijker: een interdisciplinaire ambtelijke 

commissie 

Vaak is daarnaast volumetoevoeging niet mogelijk, omdat verondersteld wordt dat dit een afbreuk 

doet aan de cultuurhistorische waarde of dat het in strijd kan zijn met de bouwbeperkingen voor het 

landelijke gebied of het principe van ‘inbreiding voor uitbreiding’. Dit terwijl het vaak wel van 

wezenlijk belang kan zijn voor geïnteresseerden om rendement uit de acquisitie te halen. 

Ontwikkelaars die kloosters transformeren tot appartementencomplex, voorzien vaak in de realisatie 
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van woningen buiten het casco van het klooster. Vaak gebeurt dit vanuit het argument dat het 

project anders niet rendabel is. 

 

Om als Provincie een afweging te maken tussen dat wat wenselijk en mogelijk is, kan het platform 

van de Provincie met de KNR (eventueel met Agro & Co.) uitgebreid worden met een 

interdisciplinaire provinciale toetsingscommissie, waarin ambtenaren van verschillende afdelingen 

binnen de Provincie zitting nemen (zie dhr. Boers onder hypothese 5). Daar kunnen initiatiefnemers 

terecht om hun plan en zienswijzen voor herbestemming van een klooster mét eventuele 

volumetoevoeging te laten beoordelen, waarna de genoemde commissie vanuit de interdisciplinaire 

setting meerdere invalshoeken bij de beoordeling van het plan in overweging kan nemen. Daarmee 

kan voor de initiatiefnemer vrij snel duidelijk worden wat binnen de bestaande wet- en regelgeving 

mogelijk is. Het hanteren van een maximum rond de drie indienmomenten voor een dergelijk 

herbestemmingsplan verdient daarbij de aanbeveling. 

Zodoende wordt het initiatief voor een gedeelte aan de markt overgelaten en vindt er een 

natuurlijker verloop van herbestemming van kloosters plaats, waarbij er zoals gezegd wel acceptatie 

moet zijn wanneer kloosters ook na lange tijd geen nieuwe gebruiker vinden. Wanneer de Provincie 

in samenwerking met de KNR en de betreffende orde of congregatie niet in staat is een koper en/of 

geschikte functie te vinden, kan wel nagedacht worden over acquisitie door de provincie via de NV 

monumentenfonds, maar alleen wanneer scherp onderbouwd wordt wat het specifieke belang van 

behoud is. Uiteindelijke amovering moet tot slot ook niet moet worden uitgesloten, niet alle 

kloosters kunnen onvoorwaardelijk behouden blijven. 
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Nawoord 

 

In februari ben ik begonnen met mijn stage bij de Provincie en daarmee ook het schrijven van deze 

scriptie. Ik heb de vijf maanden bij de Provincie als bijzonder leerzaam ervaren, maar zeker ook 

verhelderend. Ondanks dat het schrijven van de scriptie mijn kerntaak was, heb ik ook her en der een 

kijkje in de ambtelijke keuken kunnen nemen. Het schrijven van mijn scriptie kan gekenmerkt 

worden als een typisch scriptieproces, waarin momenten van ups en downs elkaar tot op het laatste 

moment afwisselden. 

Ik hoop middels deze scriptie een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het behoud van de 

Brabantse kloostercomplexen en een verbetering van de kwaliteit van het Brabantse landschap. Een 

gebied dat mij overigens persoonlijk na aan het hart gaat. De relevantie van deze scriptie is daarmee 

mijn inziens in zowel maatschappelijk als wetenschappelijk opzicht van toegevoegde waarde. 

Bovendien heeft het schrijven mij persoonlijk nog verder geïnteresseerd in het vak planologie en het 

brede werkveld van planologen. 
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Bijlage 1 - Interviewschema 

 

Elk interview is opgehangen aan een vijftal onderwerpen, te weten: 
I   persoonskenmerken 

II algemene stand van zaken  

III mogelijke herbestemmingen 

IV welke actoren spelen er 

V de rol van de Provincie 

 

I Persoonskenmerken 
1. Wat is de naam van de respondent? 

2. Wat is uw functie en disciplinaire achtergrond (planologisch, stedenbouwkundig, etc.)? 

3. Wat is de mate van betrokkenheid van geïnterviewde bij de herbestemming van kloosters? 

4. Wat is de betekenis van uw organisatie (van de geïnterviewde) binnen het 

herbestemmingsvraagstuk van Brabantse kloostercomplexen?  

 
II Algemene stand van zaken en toekomstverwachting 

5. Wat is volgens de geïnterviewde de huidige stand van zaken van de problematiek rondom 

herbestemming? M.a.w.: hoe staan de kloosters er volgens hem/haar voor? 

6. Algemene gewenste aanpak voor herbestemming van klooster in de (nabije) toekomst? 

 

III Mogelijke herbestemmingen 

7. Wat zijn nu grote belemmeringen c.q. drempels bij herbestemming? 

8. Wat is volgens de geïnterviewde het meest gewenste type herbestemming in algemene zin?  

9. Wat is de voorkeur van de geïnterviewde zelf voor nieuwe functie? 

10. Welk type herbestemming is in principe meest kansrijk c.q. levensvatbaar? 

11. Wat is het verschil voor kloosters in het binnen en buitengebied? 

12. Wanneer herbestemming alleen gewenst is door middel van een profane functie, heeft sloop 

dan nog steeds de voorkeur? 

13. Wat is het verschil met herbestemming van kerken? 

 

IV Welke actoren spelen er 

14. Welke actoren spelen er allemaal? 

15. Hoe liggen hierbij de onderlinge relaties? 

16. In hoeverre is het actorenbestand verschillend per herbestemmingsvraag? 

17. Wat is de invloed van de principiële bezwaren die binnen religieuze kringen vaak heersen? 

18. In hoeverre zijn ordes en congregaties verantwoording aan derden schuldig? 

19. Hoe zijn de verschillen tussen de ordes en congregaties onderling? 

20. Wat is de rol van private partijen zoals projectontwikkelaars en hoe denkt de geïnterviewde 

hier over? 

21. In hoeverre is volgens de geïnterviewde en zogenaamde ‘gek’ noodzakelijk voor het slagen 

van de herbestemming? 
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V Rol van de Provincie 

22. Wat voor rol speelt de Provincie op dit moment? 

23. Hoe wordt deze houding door de geïnterviewde beoordeeld? 

24. Hoe zou deze houding volgens de geïnterviewde plaats moeten vinden? Ondersteunend, 

regisserend, financierend, etc. Actief of passief? 

25. Moet de Provincie kloosters aankopen en zelf gaan exploiteren? 
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Bijlage 2 – Gezamenlijke bevindingen 

 
I.  Introductie 

 

Zoals aangegeven in de conclusie van deze scriptie, staat het verschijnen van deze scriptie niet op 

zichzelf. Naast deze scriptie heeft er tevens een onderzoek plaats gevonden door Jennifer Meijers, 

onder de titel:  ‘Brabantse kloostercomplexen de moeite waard! Over het waarom en hoe van het 

behouden van deze complexen door de Provincie.’ 

 

Ondanks dat de scripties tegelijkertijd tot stand zijn gekomen, kennen ze twee verschillende 

invalshoeken. Waar de scriptie van Jennifer Meijers zich laat kenmerken door een cultuurhistorisch 

perspectief, kent het onderzoek van Joost Wijnekus meer een actorenperspectief dat gericht is op 

alle facetten van planning die bij herbestemming komen kijken. Hoewel beiden onderzoeken 

onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen, wil dit echter allerminst betekenen dat er geen 

overeenkomsten tussen beiden zijn. Op basis van de overeenkomsten en verschillen tussen beide 

stukken kunnen enkele gemeenschappelijke conclusies en aanbevelingen worden opgesteld.  

Hiervoor zal daarom allereerst kort worden ingegaan op de hoofdlijnen van beide stukken, 

waarna de gezamenlijke conclusies en aanbevelingen in deel III en IV zijn weergegeven. Tot slot 

wordt afgesloten met een gemeenschappelijke visie, dat als fundament kan dienen voor het beleid 

van de Provincie met betrekking tot de kloosters in de (nabije) toekomst. 

 

II.  Hoofdlijnen 

 

Om tot gezamenlijke conclusies te komen is het allereerst verstandig om eerst per scriptie aan te 

geven wat de belangrijkste conclusies uit deze werken waren. Dit is voornamelijk interessant voor de 

mensen die een van de werken niet gelezen hebben zodat deze een beeld kunnen krijgen van welke 

twee werken er precies gecombineerd worden. Hieronder zullen daarom puntsgewijs de 

belangrijkste zaken uit de twee scripties benoemd worden. 

 

Korte samenvatting Joost Wijnekus 

In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de herbestemmingsmogelijkheden van Brabantse 

kloostercomplexen en de rol van de overheid en actoren binnen dit vraagstuk. Door een hoge 

gemiddelde leeftijd van de ordes en congregaties in Brabant, komen er naar verwachting in de 

komende tien jaar veel kloostercomplexen leeg te staan. Deze leegstand is voor Brabant in 

cultuurhistorisch perspectief van invloed, maar vooral ook vanwege de invloed op de kwaliteit van de 

directe omgeving. 

De herbestemming van kloosters kan bij hoge voorkeur vooral gezocht worden binnen de 

zogenaamde passende herbestemmingen en dit is juist wat kloosters ten opzichte van andere 

herbestemmingen binnen het cultureel erfgoed zo speciaal maakt. De markt hiervoor is echter niet 

oneindig. Daarnaast is vanuit het oogpunt van ondermeer ontwikkelingsplanologie en de actor-

netwerk theorie de invloed van actoren en zogenaamde dingen onmiskenbaar, wat zorgt voor een 

herpositionering van de overheid en betrokken partijen. Structurele en betere samenwerking is 

noodzakelijk vandaag de dag. De betrokken ordes en congregaties zijn daarbij als eigenaar overigens 
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ook vrij autonoom in hun handelen, waardoor een clustering van alle kloosters door bijvoorbeeld de 

Provincie bijzonder moeilijk is. 

Voor herbestemming is er vanwege de lange doorlooptijd en de vrij hoge kosten, altijd een 

gedreven initiatiefnemer nodig (de zogenaamde ‘gek’) die de herbestemming leidt en bereid is om 

tijd, moeite en geld te steken in het project. Vanuit het oogpunt van de beperkte 

marktmogelijkheden voor passende herbestemmingen en de hoge exploitatiekosten, moeten deze 

initiatiefnemers meer mogelijkheden krijgen en door bijvoorbeeld de Provincie gestimuleerd en 

geprikkeld worden. Financiële bijdragen vanuit overheidswege zijn daarbij niet direct nodig vanwege 

de goede onderhoudsstaat van kloosters, maar veeleer kan de Provincie denken over een 

faciliterende rol. 

 

Korte samenvatting Jennifer Meijers 

Dit onderzoek is allereerst ingegaan op de huidige situatie, wat betreft de kloostercomplexen. Deze 

analyse geeft een beeld van een sterk verslechterde situatie ten opzichte van de situatie van een 

aantal decennia geleden. Steeds meer kloostercomplexen moeten hun deuren sluiten en nieuwe 

bestemmingen moeten worden gevonden om de complexen te kunnen behouden. In de afgelopen 

decennia is dit ook al meerdere keren gebeurd. Er resten in Brabant slechts 59 kloostercomplexen, 

waarvan er 39 monumentale waarde hebben volgens de Provincie. Willen deze op een juiste manier 

worden bewaard voor het nageslacht, dan zal er nu actie ondernomen moeten worden.  

De kloostercomplexen in Brabant kunnen gezien worden als identiteitsdragers van Brabant 

omdat zij onlosmakelijk zijn verbonden met het Brabantse landschap. Zij hebben dit zelfs in 

meerdere gevallen gevormd. Ook in de beelden die mensen hebben van Brabanders (en zij van 

zichzelf) komt het katholieke geloof meer dan eens langs. Door de kloostercomplexen te zien als 

identiteitsdragers, geeft de Provincie aan dat de complexen van Brabants belang zijn. Hierdoor wordt 

het ook, vanuit de gedachte van de nota ruimte (‘decentraal wat kan, centraal wat moet’) hun taak 

om deze goed te beschermen. 

De Provincie moet dan alleen nog manieren bedenken hoe zij dit wil gaan doen. Vanuit dit 

onderzoek is een lijst met criteria opgesteld waaraan men kan uitzoeken welke complexen het meest 

belangrijk zijn om te bewaren. Deze lijst met punten gaat in op verschillende zaken die ingedeeld 

kunnen worden in drie hoofdlijnen; vorm, functie en kennis. Met deze lijst kan de Provincie uitzoeken 

welke rol zij in welke situatie moeten gaan opnemen. Dit kan variëren van zeer proactief tot alleen 

het meepraten om er voor te zorgen dat er niets onwenselijks gebeurd (iets wat trouwens op dit 

moment ook al gebeurd). 

 

 

III.  Conclusies 

 

Vanuit de twee duidelijk verschillende invalshoeken waarmee de twee stukken zijn geschreven is het 

interessant om te zien dat er een aantal conclusies duidelijk overeen komen. Er zijn echter ook een 

aantal conclusies waar dit niet voor geldt, omdat deze ingaan op punten waar het andere onderzoek 

geen aandacht aan heeft besteed. Een aantal van deze conclusies zijn echter wel van belang om een 

gezamenlijke visie op te kunnen stellen. Er zal in deze paragraaf daarom aan al deze conclusies 

aandacht geschonken worden, te beginnen met de gezamenlijke conclusies.  
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Gezamenlijke conclusies 

- Kloosters hebben een invloed op de directe omgeving en identiteit/cultuur van Brabant. 

Kloosters zijn onderdeel van Brabant. Zij bestaan hier al eeuwen en Brabant is onder andere door 

haar Rooms-katholieke geschiedenis een van de weinige provincies die nog kloostercomplexen 

binnen zijn grenzen heeft staan. Zij zijn daardoor een onderdeel van de samenleving. Vroeger was 

deze band nog beter te zien, maar ook vandaag de dag is het duidelijk dat de complexen nog een 

directe invloed hebben op hun omgeving, al is het maar als landmark, iets wat overigens lang niet de 

enige invloed is van de complexen (zie samenvatting stuk Jennifer). 

 

- Er moet worden erkend dat het vijf voor twaalf is wat betreft de kloostercomplexen en dat 

het daarom noodzakelijk is om nu tot actie over te gaan. 

Het overgrote deel van de kloosters in Nederland krijgt op dit moment te weinig nieuwe aanwas om 

te kunnen blijven bestaan. De laatste decennia is dit duidelijk te zien, er moeten steeds meer 

kloosters hun deuren sluiten. Als er nu geen actie ondernomen wordt, kan het maar zo gebeuren dat 

deze complexen over een aantal jaar allemaal leeg zijn komen te staan, gesloopt worden, of 

onherkenbaar worden verbouwd. Doordat de kloosters in Brabant gezien kunnen worden als 

identiteitsdragers is het ook aan de Provincie om zich ook in dit debat te mengen.  

 

- Passende herbestemmingen liggen voor de hand, maar de markt hiervoor is niet oneindig. 

Het lijkt logisch om iets in de kloostercomplexen te plaatsen wat een directe band heeft met 

de oude bewoners van het pand. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwe religieuze 

functie, een zorgfunctie of iets wat te maken heeft met onderwijs. Al deze zaken werden 

vroeger tot aan de invoering van de Mammoetwet in de jaren ‘60 voor een belangrijk deel 

door religieuzen verzorgd.  

De markt voor passende herbestemmingen is echter niet oneindig. Het is niet mogelijk 

om in elk kloostercomplex dat vrijkomt maar een zingevingscentrum te bouwen, de markt is 

op een gegeven moment ook verzadigd. Er zal daarom ook creatief gedacht moeten worden 

over nieuwe functies omdat de meest voor de hand liggende, en gewenste, functies op een 

gegeven moment niet meer mogelijk zijn. 

 

- Er bestaat een categorie kloostercomplexen waar de Provincie extra zorg voor moet hebben. 

Vanuit beide stukken blijkt dat er een aantal kloostercomplexen zijn die het een stuk moeilijker 

hebben om een nieuwe bestemming te vinden. De eerste gedachten hierover zijn dat het de zeer 

grote complexen betreft (vind maar eens een functie voor een gigantisch gebouw, zeker als dit in een 

klein dorpje ligt) en de complexen in het buitengebied (minder dicht bij andere bebouwing is een 

duidelijke beperking voor het vinden van een nieuwe functie). Vanuit het stuk van Jennifer blijkt 

verder dat ook een aantal andere zaken hiervan op van invloed zijn, zoals de geschiedenis en het 

verhaal wat het pand verteld, en de betekenis die het heeft voor de omgeving. Ook de monumentale 

waarde van panden kan van grote invloed zijn. Deze panden zijn immers minder gemakkelijk te 

verbouwen en zijn daarom ook minder snel geschikt voor bepaalde nieuwe functies. 

 

Conclusies Joost Wijnekus 

- Ordes en congregaties zijn autonoom en daarom niet op één gezamenlijke stapel te gooien. 

Hier moet rekening mee gehouden worden. 
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- In navolging vorig punt: topdown toewijzen van een nieuwe functie door welke partij dan 

ook is onmogelijk en heeft bovendien een afschrikkende werking. 

- Herbestemmen van kloosters is voor nieuwe gebruiker vaak aantrekkelijk door meerwaarde, 

maar wel duurder in de exploitatie. 

- Er zijn weinig tot geen duurzame relaties tussen de verschillende actoren in het 

herbestemmingsvraagstuk. De invloed van deze actoren is echter evident. 

 

 

Conclusies Jennifer Meijers 

- Kloostercomplexen zijn identiteitsdragers van de Brabantse cultuur. 

- Er resten op dit moment nog maar 59 kloosters in Brabant, waarvan er 39 gehuisvest zijn in 

monumentale panden. 

- Er wordt op dit moment te weinig gekeken naar de betekenis en geschiedenis van de 

gebouwen en hun plaats in de omgeving. 

- Er wordt op dit moment geen aandacht geschonken aan wat omwonenden en anderen 

geïnteresseerden zoals toeristen vinden. 

- In bepaalde gevallen is het wenselijk als de Provincie proactief gaat acteren. 

 

IV.  Aanbevelingen  

 

Vanuit de hiervoor genoemde conclusies komen al een aantal punten waarop aanbevelingen gedaan 

kunnen worden. Ook zijn er nog andere zaken waarop na het schrijven van de twee scripties 

duidelijke aanbevelingen gedaan kunnen worden, richting de Provincie, maar ook richting andere 

partijen. Hieronder zijn de gezamenlijke aanbevelingen puntsgewijs uitgewerkt. 

 

- Maak keuzes, ook al vinden deze weerstand bij andere partijen. 

De Provincie en andere betrokken partijen moeten zich realiseren dat, hoe graag men dat ook zou 

willen, niet alle kloostercomplexen te behouden zijn; gebouwen verdwijnen nu eenmaal. Het is 

daarom van belang van te voren te bedenken welke gebouwen er werkelijk echt niet kunnen 

verdwijnen omdat dat te veel afbreuk zou doen aan de Brabantse identiteit, of om welke andere 

reden de Provincie zich zou kunnen bedenken. Hierbij komt de lijst van criteria van Jennifer weer 

naar voren. Het verdient de aanbeveling om aan de hand van deze lijst te kijken welke 

kloostercomplexen er in de categorie ‘onmisbaar’ zouden komen.  

  

- De Provincie moet zich duidelijker, eenduidiger en meer zichtbaar opstellen voor zowel de 

eigenaren van kloosters, belanghebbenden en potentiële kopers. 

Op dit moment komen er af en toe aanvragen binnen bij de Provincie om mee te kijken in 

herbestemmingsprojecten. Deze aanvragen komen over het algemeen van gemeenten omdat deze 

niet altijd de kennis voor dergelijke projecten in huis hebben. Andere partijen komen echter zelden 

of nooit bij de Provincie aankloppen. Verschillende keren werd ook aangegeven dat dit waarschijnlijk 

komt omdat andere partijen niet precies weten wat de Provincie voor hen zou kunnen betekenen in 

dit soort gevallen. Het is daarom van belang duidelijk zichtbaar te communiceren dat de Provincie 

wel degelijk het belang van deze complexen inziet en dat zij er ook aan wil bijdragen dat deze goed 

behouden blijven nu en in de toekomst.  
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- Niet zozeer subsidiëring is van belang, maar vooral actief meedenken over herbestemming. 

Kloosters die nu nog vrijkomen zijn doorgaans in prima staat en dus zal onderhoudssubsidie hiervoor 

niet direct noodzakelijk zijn. Echt duurzaam behoud van deze kloosters kan uiteindelijk alleen door er 

een nieuwe functie aan te geven. 

 

- Maak herbestemming aantrekkelijker voor geïnteresseerden, creëer gunstige voorwaarden 

en word vooral eenduidig. 

Zorg voor een duidelijke explicitering van het belang van kloosters in beleidsstukken zoals 

structuurvisies. Geef daarbij helder aan dat uitzonderingen op bestaande plannen en richtlijnen 

mogelijk zijn, indien daarmee op een goede manier wordt voorzien in het behoud van een 

kloostercomplex. Maak bijvoorbeeld volumetoevoeging eerder mogelijk, want dit vergroot de 

aantrekkelijkheid voor herbestemming van een kloosterpand. 

 

- Breng partijen c.q. actoren bij elkaar. 

Omdat de relatie tussen de verschillende actoren momenteel voor een groot deel afwezig is, is het 

belang dat zowel de eigenaren van kloosters als geïnteresseerde partijen bij elkaar gebracht worden. 

De Provincie kan in samenwerking met de KNR (als vertrouwenspartij) een verbindende speler zijn 

tussen deze partijen, om zodoende gezamenlijk tot een goede planontwikkeling te komen. 

 

V.  Visie 

 

De Provincie heeft vanaf het geven van de onderzoeksopdrachten aangegeven dat zij het in hun 

belang vinden dat de kloostercomplexen bewaard blijven. Het is daarom ook van belang daar 

duidelijke handvatten aan te geven zodat deze gedachte ook duidelijk wordt aan de burgers en 

medewerkers van de Provincie. Een van deze handvatten is het opstellen van een visie waarin 

aangegeven wordt wat het belang van de kloostercomplexen voor Brabant is en waarom deze 

bewaard zouden moeten blijven.  

Daarbij is het dan ook van belang dat duidelijk wordt op welke manieren de Provincie zelf er voor 

gaat zorgen dat de kloostercomplexen niet verdwijnen; kortom welke rol zij voor zichzelf weggelegd 

ziet. Daarnaast is het ook verstandig daarin aan te geven welke middelen de Provincie op het oog 

heeft om dit doel (het niet laten verdwijnen van de kloostercomplexen) te verwezenlijken.  

Als laatste, zeker niet onbelangrijke, punt zal er moeten worden beschreven hoe de Provincie de 

rol van andere partijen in deze problematiek. Dit hangt uiteraard ook samen met de andere punten, 

vooral met de rol die de Provincie zelf zal gaan spelen. 

 

Beeld van de kloostercomplexen 

Kloostercomplexen zijn in het verleden erg belangrijk geweest voor Brabant. Zij zijn altijd onderdeel 

geweest van de samenleving en kloostercomplexen waren, en zijn, landmarks in het landschap. Nu zij 

dreigen te verdwijnen door het afnemende aantal monniken, nonnen, broeders en zusters is het tijd 

om deze complexen te helpen hun plaats in de samenleving te laten behouden en hen een waardige 

herbestemming te geven. 

Het is daarom ook van belang dat de Provincie zelf de invloed van deze complexen erkent en 

aangeeft waarom deze van belang zijn voor Brabant. Hieronder is dit in korte punten weergegeven: 

- Kloostercomplexen zijn een uniek deel van Brabant. Nergens in Nederland, behalve in 

Limburg, vindt men zoveel kloosters als in deze Provincie. Hiermee kan daarom de 
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identiteit van Brabant versterkt worden daar deze complexen voor, zo goed als alle, 

Brabanders een belangrijk onderdeel van hun omgeving zijn.  

- Ook voor toerisme is op dit vlak veel te winnen. Kloostercomplexen duidelijk zichtbaar 

maken en hier toerisme aan koppelen, kan een economische impuls betekenen voor de 

Provincie als geheel. 

- De kloostercomplexen zijn van oudsher onderdeel van het landschap. Zij hebben zelfs 

meer dan eens het landschap gevormd door de ontginningen die zijn ontstaan vanuit 

kloostercomplexen. Het verdwijnen van deze grote gebouwen zou daarom een grote 

aderlating betekenen voor de opbouw van het Brabantse landschap. 

- Het eventuele verdwijnen van de kloostercomplexen heeft ook invloed op de directe 

omwonenden. Zij geven de kloostercomplexen over het algemeen aan als landmarks van 

hun omgeving en iedereen heeft wel een persoonlijk verhaal wat verbonden is met het 

complex, dan wel zijn bewoners. 

- Als laatste punt, iets meer in de richting van de ruimtelijke ordening, zijn de complexen 

vaak op interessante plaatsen gelegen. De ligging van een groot aantal van de complexen 

in het buitengebied maakt het lastig om zomaar een bestemming voor de complexen te 

vinden zonder dat er ingrijpende veranderingen aan worden gekoppeld. De Provincie 

vindt dit soort veranderingen in het buitengebied echter niet wenselijk, zeker niet als het 

om ecologische hoofdstructuren gaat. Het beleid wat betreft bouwen in het 

buitengebied is op dit moment wat dat betreft erg streng, waardoor het voor de 

eigenaren van kloostercomplexen ook niet al te gemakkelijk wordt gemaakt om iets met 

hun gebouwen te doen. Hierbij wil de Provincie echter wel te hulp schieten omdat het 

voor hen wel van belang is dat deze gebouwen, die onderdeel uitmaken van het 

buitengebied, goed terecht komen. 

- Unieke waarden in een landschap, zoals de kloostercomplexen in Brabant, kunnen 

bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, mits zij ook echt worden herkend als zijnde 

onderdeel van het landschap en als kloostercomplex.  

 

De rol van de Provincie 

De Provincie heeft, zoals uit het voorgaande al blijkt, een duidelijke rol in deze problematiek. Het 

voortbestaan van de kloostercomplexen is immers een Brabants belang. De vraag is alleen welke rol 

zij hierin precies zouden moeten spelen. Het antwoord op deze vraag ligt echter genuanceerd. 

Om te beginnen met de ‘normale’ situatie; het gaat hierbij om kloostercomplexen die wel van 

belang worden geacht door de Provincie (doordat zij op de cultuurhistorische waardenkaart staan 

bijvoorbeeld) maar die geen extra prioriteit krijgen omdat zij niet aan een lijst eisen voldoen. In dit 

geval is het voor de Provincie vooral belangrijk dat zij zich wel duidelijk mengen in discussies en dus 

plaatsnemen aan de onderhandelingstafel, om er voor te zorgen dat er geen zaken gebeuren die echt 

onwenselijk zijn. Bij dit soort zaken valt te denken aan het slopen van grote delen of het aanbouwen 

van volledige nieuwe vleugels. Zij hoeft echter geen pro-actieve rol aan te nemen en als eerste de 

andere partijen uit te nodigen om over deze complexen te praten. Het is vooral van belang hierbij dat 

de Provincie, die overigens op dit moment ook al op deze manier zich mengt in de meeste discussies 

op dit punt, een duidelijk beleid heeft over wat zij wel en wat zij niet wenselijk vinden. Zolang dit niet 

bestaat zal er door de Provincie toch redelijk vanuit de kennis en meningen van betrokken 

ambtenaren moeten worden gereageerd en dit kan in sommige gevallen natuurlijk leiden tot niet 

wenselijke situaties. 
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Deze manier van handelen impliceert door de afwachtende houding van de Provincie daarom 

wel dat zij alsnog zeer ad hoc op situaties moeten reageren zodra deze aan hen worden voorgelegd, 

het is dan echter wel zo dat er in ieder geval richtlijnen zijn waaraan de betrokken personen zich 

kunnen houden, iets wat al veel meer duidelijkheid schept. Het ad hoc reageren zou zelfs kunnen 

worden ondervangen door in het beleid dat geschreven zou moeten worden, aan te geven op welk 

punt in de onderhandelingen de Provincie betrokken moet worden. Als dit vaststaat en dit punt 

redelijk vroeg in het proces zou plaats vinden, kan de Provincie ook vanuit haar eigen mensen en 

beleid goede beslissingen nemen over wat er moet gebeuren. Hierdoor ontstaat een duidelijk 

faciliterende rol die ook voor andere partijen goed te herkennen is. 

Dit alles beschrijft de normale situatie, een situatie waarbij het vinden van een herbestemming 

dan ook vooral aan de markt overgelaten zal worden en waarbij alleen wordt ingegrepen op het 

moment dat er echt iets onwenselijks gebeurt. Nu zijn er ook een aantal situaties waarbij er gedacht 

kan worden dat deze juist minder of meer aandacht van de Provincie verdienen. Er zijn allereerst 

kloostercomplexen die niet op de cultuurhistorische waardenkaart staan of op andere manieren als 

belangrijk worden gezien door de Provincie. Er valt te denken aan nieuwbouwcomplexen waar een 

orde of congregatie zich in heeft teruggetrokken omdat zij het andere, vaak grote, gebouw niet meer 

konden onderhouden. In dat soort gevallen kan de herbestemming van het complex overgelaten 

worden aan de markt en kan de betrokken gemeente het vaak zelf wel af. Er spelen in die gevallen 

namelijk geen Brabantse belangen, een voorwaarde waaronder dit alles plaatsvindt. 

Tenslotte is er nog de groep kloostercomplexen die extra aandacht van de Provincie verdienen. 

Dit zijn de echte juweeltjes, de complexen die vanuit de lijst met criteria erg hoog scoren op de 

punten die door Jennifer aangegeven zijn als de meest belangrijke. Er is van deze complexen nu nog 

geen lijst te geven omdat er een aantal criteria nog niet zijn onderzocht bij de complexen, iets wat na 

deze onderzoeken interessant zou zijn om alsnog te laten uitvoeren. Deze complexen zijn zo 

belangrijk voor Brabant dat het verstandig is om als Provincie hier proactief mee bezig te gaan. 

Hierbij valt te denken aan het actief benaderen van de eigenaar en het zelf bij elkaar zoeken van de 

partijen die in die case van belang zijn. De Provincie zal in deze setting dan ook de belangen van 

Brabant wat betreft dat complex behartigen, en daarnaast een communicerende rol bekleden zodat 

de onderhandelingen en het proces tot een goed einde gebracht kan worden. 

 

Te gebruiken instrumenten 

Om de rol die hierboven beschreven is uit te kunnen dragen zijn een aantal instrumenten nodig. Het 

is voor de Provincie van belang om ervoor te zorgen dat deze ook bekend zijn bij andere partijen 

zodat deze weten waar zij aan toe zijn en waar zij op moeten letten als er sprake is van een 

herbestemmingsproject voor een kloostercomplex. Deze instrumenten zijn hieronder opgesomd in 

volgorde van belangrijkheid waarbij er begonnen is met het meest belangrijke instrument. 

 

Loket: In het kader van de op dit moment gebrekkige bereikbaarheid van de Provincie voor actoren 

binnen het herbestemmingsvraagstuk, kan gedacht worden aan de vorm van een duidelijk 

aanspreekpunt waar alle belangrijke spelers binnen het vraagstuk van herbestemming met hun 

vragen terecht kunnen. Daarvoor kan een soort van loket opgericht worden waar zowel eigenaren, 

belanghebbenden en geïnteresseerde actoren terecht kunnen met al hun vragen aangaande de 

herbestemming van een klooster, zoals subsidieregelingen, planbegeleiding, et cetera. 
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* Wet- en regelgeving: Omdat kloosters een relatief hoge exploitatielast kennen, zal een verhoging 

van de rendabiliteit door middel van volumetoevoeging zeer gewenst zijn voor kopers. Bovendien 

draagt een dergelijke uitbreiding bij aan de kostendekking van een herstructureringsplan, zoals bij de 

transformatie tot woonlocatie (appartementen in kloosters worden aangevuld met extra woningen 

rondom het kloosterpand). Hiervoor zal er in de wet- en regelgeving van de Provincies en gemeenten 

meer mogelijkheden gecreëerd moeten worden, om volumetoevoeging meer mogelijk te maken; 

zodoende kan beter voorzien worden in het behoud van kloosters. Dit alles dient wel te gebeuren 

binnen een afwegingskader, zodat geen onnodige volumetoevoeging plaats vindt die afbreuk doet 

aan het kloostercomplex.  

 

* Commissie: OM het voorgaande punt in goede banen te leiden kan een zogenaamde commissie 

opgericht worden, waar herbestemmingsplannen van kopers en eigenaren beoordeeld worden door 

ambtenaren afkomstig uit diverse afdelingen van de Provincie. Zodoende kan een interdisciplinaire 

afweging gemaakt worden wat betreft de nut- en noodzaak bij herbestemmingsprocessen. 

Bovendien kan zo’n commissie op zo’n manier de initiatiefnemer(s) ondersteunen bij hun 

planvorming. 

 

* Versoepelen van beperkingen en restricties: Wat betreft de ruimtelijke beleidsplannen van de 

Provincie, moet explicieter gemeld worden dat de Provincie waarde hecht aan het behoud van 

kloosters (en andere vormen van erfgoed). Daarbij dient eveneens structureel, consequent en 

duidelijk vermeld worden dat wanneer deze panden behouden kunnen worden door middel van 

herbestemming, er uitzonderingen mogelijk zijn op vigerende bestemmingsplannen en beperkingen 

qua functiemogelijkheden. Er dient echter wel zorgvuldig omgegaan te worden met deze 

versoepelingen van beperkingen en verplichtingen, zodat voorkomen wordt dat zeer ongewenste 

herbestemmingen of onnodige uitbreidingen plaats vinden. 

 

* Subsidieregelingen: Naast het versoepelen van beperkingen en restricties kan ook door middel van 

subsidie herbestemming gestimuleerd worden. De restauratiesubsidies zijn voor kloosters vaak 

echter niet interessant, omdat de kloosters die thans nog als zodoende in functie zijn vaak nog in 

goede staat zijn. Subsidies ten behoeve van het onderzoeken naar nieuwe functies kunnen echter 

wel mogelijkheden bieden, maar in plaats hiervan kan de Provincie ook de kennis die binnen haar 

organisatie reeds aanwezig is toepassen.  

 

* Planologische instrumenten: De puur planologische instrumenten bieden eveneens tal van 

mogelijkheden waarmee voorzien kan worden in het behoud van belangrijke panden. Door middel 

van aanwijzingen, ontheffingen, verordeningen, inpassingsplannen, et cetera kan voor afzonderlijke 

situaties door de Provincie richtlijnen opgesteld worden voor de herbestemming. 

 

* Het zelf opkopen van kloostercomplexen: Een vrij vergaand middel dat tot slot gebruikt kan 

worden, is het acquireren van een kloostercomplex door de Provincie, waarbij laatstgenoemde het 

klooster zelf gaat exploiteren. In zekere zin is dit een ongewenst middel, omdat 

belangenverstrengeling kan ontstaan met derden. Ook eigent de Provincie zich hiermee de rol van 

projectontwikkelaar toe, iets waarvan ze zich moet afvragen of dit wel wenselijk is. Dit instrument 

moet daarom dan ook vooral bij uitzondering eventueel gehanteerd worden, waarbij de uitvoering 
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bij voorkeur over gelaten wordt aan een derde partij zoals het Monumentenfonds; daarmee worden 

de bezwaren die kleven aan acquisitie voor een belangrijk deel omzeild. 

 

De rol van andere partijen 

Zoals al in het voorgaande duidelijk werd is de Provincie niet de enige partij die belang heeft bij het 

goed herbestemmen van de kloostercomplexen. Ook andere partijen hebben hier meningen over en 

zijn hier mee bezig op dit moment. 

De belangrijkste partijen zijn in hoofdzaak de eigenaren (doorgaans de kloosterbewegingen), 

geïnteresseerde partijen voor acquisitie en belanghebbende partijen zoals de overheid en 

monumentenorganisaties. Omdat de diverse kloosterbewegingen sterk van elkaar verschillen en elk 

vrij autonoom zijn in hun handelingsvrijheid, zijn er weinig structurele relaties tussen religieuzen, 

belanghebbende partijen en geïnteresseerde partijen. Een topdown toewijzing van een nieuwe 

functie is zoals gezegd hierdoor bijvoorbeeld niet mogelijk. Bovendien zijn religieuzen in sommige 

gevallen angstig voor zeer profane herbestemmingen, waardoor een afwachtende houding ten 

opzichte van derden ontstaat.  

Daarmee ontbreekt het aan vertrouwen en hier zou de KNR, die wel met alle religieuzen een 

duidelijke band heeft, een directe rol in kunnen spelen. Als overheidspartij zou het daarbij uiteraard 

belangrijk zijn dat de Provincie zich duidelijk laat zien. Zodoende kan een samenwerkingsverband in 

de vorm van een soort kloosterplatform, waarbij kennis en middelen tussen de KNR en de Provincie 

worden uitgewisseld. Op die manier kan de Provincie ook daadwerkelijk de rol innemen van 

facilitator c.q. communicator, waarbij ze een structurele gesprekspartner wordt voor 

kloostercomplexen waaraan zij het meeste waarde hecht (zie aanbeveling 1).  

Ook kan op deze manier voor een deel voorkomen worden dat zogenaamde ‘gehaaide’ ontwikkelaars 

met objecten aan de haal gaan, waarbij oprechte interesse voor het object ontbreekt. Bij dergelijke 

partijen ontbreekt het vaak ook aan een reële bekendheid van de obstakels bij het 

herbestemmingsproces. Hierom ook is het dan ook van belang dat de initiatiefnemer een zeker 

doorzettingsvermogen kent en bereid is om tijd, geld en moeite in het project te steken. 

 


