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Inleiding
Een kerk voor de wijk, als dorpskerk voor het 
dorp. Zo werden in de periode 1945 – 1965  cir-
ca vijftienhonderd kerken gebouwd in Neder-
land. Veel van deze kerkgebouwen dienen nog 
altijd als kerk. 

Als een gevolg van krimpende en vergrij-
zende kerkelijke gemeenten komt de toekomst 
van kerkgebouwen onder druk te staan. Vooral 
wederopbouwkerken worden met sluiting be-
dreigd omdat er weinig publieke waardering is 
voor deze bouwstijl en deze gebouwen makke-
lijk te verkopen zijn. Met de leegstand van een 
wederopbouwkerk verliest de wijk een fysiek 
ontmoetingspunt en stedenbouwkundig wordt 
een ankerpunt van de wijk aangetast. 

Dit onderzoek laat zien hoe de rol van een 
kerkgebouw in de wijk versterkt en vernieuwd 
kan worden door de toevoeging van nieuwe 
functies gericht op wijkbewoners. In deze door-
bestemming blijft de kerk een kerk. Gekozen is 
voor een casus waar voor deze doorbestemming 
een reformatie van de bestaande bebouwing no-
dig is.

Bij de doorbestemming van de kerk is niet 
getracht het gebouw terug te brengen in oor-
spronkelijke staat, maar wordt wel uitgegaan 
van de kracht van de oorspronkelijke architec-
tuur. Tegelijkertijd is er de erkenning dat eisen 
van verkeer en nieuwe functies ingrepen in het 
gebouw noodzakelijk maken. De toevoegingen 
en insnijdingen in en aan het gebouw worden zo 
strategisch mogelijk gedaan. De interventie kan 
gezien worden als een versmelting van verschil-
lende tijden, waarin de nieuw toegevoegde laag 
in materialisering en detaillering leesbaar is.

De Goede Herderkerk in Rotterdam-Schie-
broek is een wederopbouwkerk en vormt de 
casus van dit onderzoek en ontwerp. De kerk 
is een  compositie van de kerkzaal, een zalen-

centrum en een bibliotheek en is onderdeel van 
het Kastanjeplein, waar zich ook een school en 
gezondheidscentrum bevinden. De kerk vormt 
weliswaar het fysieke centrum van de wijk, maar 
is dat in functioneel opzicht niet meer. 

Het hier gepresenteerde onderzoek en ont-
werp zijn het resultaat van het afstudeerwerk 
dat  is uitgevoerd aan de faculteit bouwkunde 
van de Technische Universiteit Delft en de Vel-
dacademie in Rotterdam. 

De opzet van dit artikel is als volgt. Aller-
eerst wordt de context beschreven waarin we-
deropbouwkerken gebouwd werden en wordt 
een portret geschetst van de Goede Herderkerk. 
Daarna volgt een beschrijving van de knelpun-
ten en kansen voor de Goede Herderkerk. Ge-
baseerd op dit onderzoek wordt mijn ontwerp 
gepresenteerd in programma, ruimtelijke kwali-
teit en beleving. Tot slot volgen een aantal aan-
bevelingen voor de doorbestemming van weder-
opbouwkerken in het algemeen.

Afbeelding links: de Goede Herderkerk in Schiebroek
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Na de Tweede Wereldoorlog was er sprake van 
een kerkbouwexplosie in Nederland. Hier zijn 
drie redenen voor aan te wijzen. 

Allereerst was er oorlogsschade die hersteld 
moest worden. 

Daarnaast werden er na de oorlog vele nieu-
we woonwijken gebouwd. Ieder kerkgenoot-
schap wilde in deze wijken aanwezig zijn door 
middel van een kerkgebouw. In deze zogenaam-
de wijkgedachte werd een stadswijk opgevat als 
een zelfstandig dorp, waarin het kerkgebouw 
vanzelfsprekend een prominente stedenbouw-
kundige rol moest vervullen. 

De derde reden was dat in de oorlog nieuwe 
opvattingen over de vormgeving van de kerk 
waren ontstaan die nu verwezenlijkt konden 
worden. Onder aanvoering van de Liturgische 
Beweging werd nagedacht over nieuwe vormen 
van kerk-zijn. Daarbij stond ook de vormgeving 
van het kerkgebouw ter discussie, waardoor ar-
chitecten betrokken raakten. De naoorlogse 
kerkbouwexplosie bood de kans om dit nieuwe 
gedachtegoed ook daadwerkelijk te verwezenlij-
ken. In de nieuwe kerken is zowel de invloed van 
architecten als theologen te zien. Dat er door 
theologen werd gediscussieerd over de vorm-
geving van de eredienst, resulteerde erin dat 
theologische opvattingen vrij letterlijk werden 
vertaald naar architectuur. Tussen architecten, 
die zelf de kerk ook bezochten, werd gediscus-
sieerd over de vraag of de moderne architectuur 
ook kon worden toegepast op de kerkbouw en 
over de manier waarop dat moest gebeuren. Dit 
resulteerde in de brede introductie van moderne 
architectuur in de kerkbouw. Het bouwen van 
een kerkgebouw werd door architecten gezien 
als de hoogste vorm van bouwen. Tegelijkertijd 
maakte de kerk een vanzelfsprekend onderdeel 
uit van het dagelijks leven en de samenleving. 

Rotterdam kampte na de oorlog met grote 
oorlogsschade. Er werden vele nieuwe wijken 
rondom de bestaande stad opgebouwd om de 
woningnood te leningen en ook het centrum 
moest opnieuw gebouwd worden. Als een ge-
volg hiervan werden er in de wederopbouwwij-
ken en het centrum ook veel kerken gebouwd. 
Rotterdam kent, als internationale havenstad, 
op religieus gebied een grote diversiteit en dit 
komt ook in de wederopbouwkerken tot uiting. 

De Goede Herderkerk is uit alle wederop-
bouwkerken in Rotterdamse wederopbouw-
wijken gekozen om een toekomstvisie voor 
te ontwikkelen. De kerk blinkt uit in omvang, 
stedenbouwkundige positie en architectonische 
kwaliteiten. Net als de andere wederopbouw-
kerken in Rotterdam is de Goede Herderkerk 
gebouwd op een centraal punt in de wijk. Het 
kerkgebouw vormt zelfs het fysieke centrum van 
de wijk. Maar in functioneel opzicht is het dat 
niet meer en daarmee staat de Goede Herder-
kerk symbool voor de verschuiving in de ver-
houding van kerk en samenleving. Verder is het 
interessant dat deze kerk onderdeel uitmaakt 
van een grotere compositie met daarin een bi-
bliotheek, een gezondheidscentrum en een ba-
sisschool.

Afbeelding links: Kaart van Rotterdam met wederopbouwker-
ken waaronder de Goede Herderkerk. De wederopwijken zijn 
omkaderd.

Naoorlogse kerkbouwexplosie



8

De stedenbouwkundige opzet van Schiebroek 
is gebaseerd op de voormalige polderstructuur 
van het gebied. De poldersloten zijn getransfor-
meerd tot singels. Alle singels van de wijk komen 
samen in één punt, waar de toren van de Goede 
Herderkerk staat. De belangrijkste hoofdwe-
gen van de wijk bevinden zich ook langs deze 
singels. Schiebroek bestaat uit drie delen. Een 
vooroorlogse tuinstad met ruime eengezinswo-
ningen, een naoorlogse tuinstad met hoogbouw 
en een naoorlogs zorgcluster met verzorgings-
flats. De Goede Herderkerk vervult in meerdere 
opzichten een belangrijke stedenbouwkundige 
rol: de zichtlijnen van de singels wijzen naar de 
toren, de belangrijkste verkeersstromen - waar-
onder de tramlijn - komen langs de kerk en de 
kerk bevindt zich op het schakelpunt van de drie 
wijkdelen. 

Wanneer we vanaf een afstandje naar de 
Goede Herderkerk kijken, ervaren we licht, 
lucht en ruimte; principes die passen bij moder-
ne architectuur en de tuinstad. Een grote wa-
terpartij omgeeft het kerkgebouw waardoor er 
nauwelijks bebouwing is in de directe omgeving. 
De kerk is het resultaat van de zoektocht van 
architect Feenstra uit Arnhem naar de abstractie 
van de traditionele kerkvorm. Alleen de essentie 
van het kerkgebouw wordt getoond met de to-
ren die de weg wijst, de duidelijke entreepartij 
en de losstaande kerkzaal die door de baksteen-
versiering een christelijke identiteit krijgt. De 
bekroning van de toren is een goed voorbeeld 
van de abstractie: met moderne materialen wor-
den de lijnen van een traditionele torenafslui-
ting geschetst. De verschillende onderdelen van 
het gebouw zijn aaneengeschakeld en het plein 
maakt de compositie compleet.

De kerk verwijst naar het oertype van de 
kerk: de oude Sint Pieter in Rome. Dit blijkt 
vooral uit de zonering. De oude Sint Pieter 

kende een geleidelijke overgang van buiten naar 
binnen: van trap, poort, atrium, naar narthex om 
via het kerkschip te eindigen in het koor. Derge-
lijke transities zijn ook in de Goede Herderkerk 
te ervaren: van de straat komt met via een smalle 
brug op het plein die oploopt naar de stoep voor 
de entree. Rondom het plein bevindt zich, als 
een kloosteromgang, de hal naar de kerk en de 
foyer naar de grote zaal. Eenmaal binnengeko-
men gaat met via de hal de kerkzaal binnen en 
kijkt men richting het koor. De ogen zijn ge-
richt op de centraal opgestelde avondmaalstafel. 
Er is dus een ‘heilige route’ van het alledaagse 
leven naar het heilige. Op deze route wordt men 
niet afgeleid door de alledaagse functies die het 
gebouw ook herbergt. 

Anders dan de route van heiligheid doet 
vermoeden, bevindt de kerkzaal zich niet op 
de begane grond. De brug en het plein lopen 
geleidelijk op, zodat de kerkzaal op de eerste 
verdieping ligt. Onder de kerkzaal bevindt zich 
een bibliotheek (en oorspronkelijk ook een ont-
spanningsruimte, werkplaats en een biljartzaal). 
Deze functies zijn bedoeld voor wijkbewoners 
en toegankelijk vanaf de achterkant van het 
gebouw om zo de route van heiligheid niet te 
verstoren. Het complex bevat ook een grote zaal 
met podium, vergaderzalen en een kinderdag-
verblijf.

Goede Herderkerk

De Oude Sint-Pieter in Rome
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Zichtlijnen in Schiebroek Hoofdinfrastructuur in Schiebroek Drie wijkdelen in Schiebroek

Vooroorlogse tuinstad in Schiebroek Naoorlogse tuinstad in Schiebroek Verzorgingsflat in Schiebroek

Oorspronkelijke plattegrond onderbouw Goede Herderkerk

Oorspronkelijke plattegrond bovenbouw Goede Herderkerk
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Problematiek
De Goede Herderkerk kent op de verschillende 
schaalniveaus van wijk, Kastanjeplein, gebouw 
en gebruiker, knelpunten. Het Kastanjeplein - 
met de Goede Herderkerk, de basisschool en 
het gezondheidscentrum - vervult in drie op-
zichten een centrumrol. Het plein is fysiek het 
centrum van de wijk, omdat de hoofdwegen van 
de wijk er langs lopen. In sociaal opzicht is het 
een scharnierpunt tussen de wijkdelen, met elk 
hun eigen sociale samenstelling. En ook visu-
eel vormt het Kastanjeplein het centrum van de 
wijk door de zichtlijnen die er vanuit de wijk op 
de toren zijn. 

Deze centrumrol wordt door het Kastanje-
plein niet waargemaakt. Het gedraagt zich meer 
als een eiland in de wijk. De meeste ingangen 
naar de functies op het plein bevinden zich niet 
aan de hoofdwegen maar aan de achterzijde. Er 
zijn geen routes door het gebied die de wijk-
delen met elkaar verbinden. De zichtlijnen die 
vanuit heel de wijk naar de toren wijzen worden 
niet benut als toegangsroutes. Dit wordt nog 
versterkt doordat de percelen van de school, de 
kerk en het gezondheidscentrum van elkaar ge-
scheiden zijn door hekken.

De Goede Herderkerk is slecht toegankelijk 
door onoverzichtelijke toegangsroutes en door 
het hellende plein. Door de helling heeft het 
plein tevens weinig verblijfskwaliteit.

De gebruikers van het kerkgebouw zijn de 
gemeenteleden van de Protestantse Wijkge-
meente Schiebroek, een fusie van de Gerefor-
meerde en Hervormde gemeente van Schie-
broek. Deze wijkgemeente is aan het vergrijzen 
en krimpen. Dit is een breder waarneembaar 
verschijnsel. Exemplarisch voor de situatie is dat 
er nu nog geen concrete problemen zijn, maar 
dat er weinig wordt gedaan om de waarde van 
de gemeente en het gebouw te behouden.

Kansen
Naast de geschetste problematiek biedt het Kas-
tanjeplein en de directe omgeving veel kansen 
om de rol van de Goede Herderkerk in de wijk 
te versterken.

De eerste kans betreft het verdwijnen van 
verzorgingstehuizen. Door een juridische schei-
ding van zorg en wonen door de overheid zal 
het traditionele verzorgingstehuis type gaan 
verdwijnen. Dat betekent dat ouderen hun ge-
meenschappelijke ruimtes om koffie te drinken, 
mensen te ontmoeten en een schildercursus te 
volgen buiten de deur moeten gaan zoeken. 

De basisschool op het Kastanjeplein biedt 
als vitale school veel kansen. Het is een brede 
school die met een kinderdagopvang, peuter-
speelzaal en naschoolse opvang veel meer is dan 
alleen een basisschool. De dagelijkse stroom van 
ouders, grootouders en broertjes en zusjes die 
kinderen brengen en halen, kunnen de aanjagers 
zijn voor een nieuw gebruik van de ruimte.

Ontwerpopdracht

Het Kastanjeplein fnctioneert als een eiland in de wijk door 
hekwerken en doordat de meeste toegangen zich aan de achter-
zijde van het gebied bevinden.
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De derde kans komt naar voren in gesprek-
ken met wijkbewoners. Schiebroek mist een 
centrum. De wijk mist niet alleen een vanzelf-
sprekend verzamelpunt, maar ook een plek met 
identiteit en een plek voor horeca. Mogelijk kan 
de Goede Herderkerk als een dorpskerk deze 
centrumrol vervullen.

Het is gewenst dat nieuw toe te voegen func-
ties binnen het bestaande functiespectrum pas-
sen. Meer bebouwing verstoort de kracht van 
de heldere compositie. Verdichting van het ge-
bouwde verdient de voorkeur, om meer cohesie 
binnen het gebied te krijgen en om de ruimtelij-
ke kwaliteiten van het gebied niet aan te tasten. 

Afbeeldingen rechts: De zichtlijn van af de Wilgenlei wordt 
niet benut als toegangsroute; het hellende kerkplein; de Protes-
tantse Wijkgemeente van de Goede Herderkerk.
Afbeeldingen rechts: Ouderen in de gemeenschappelijke 
ruimte van de naastgelegen verzorgingsflat; Kinderen op het 
schoolplein van de Goeder Herderschool; De huidige bibliotheek 
bevindt zich onder de kerkzaal.
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Programma
Voor de Goede Herderkerk is aan de hand van 
de historische analyse, de problemen en de kan-
sen een programma gemaakt om het gebouw 
toekomstbestendig te maken.

De grootste ingreep is dat er nieuwe ruimte 
wordt toegevoegd door de ruimte onder het be-
staande kerkplein te benutten. De bibliotheek 
die nu gevestigd is onder de kerkzaal wordt naar 
deze ruimte verplaatst. Op de plek van de oude 
bibliotheek komt een leescafé dat in open ver-
binding staat met de nieuwe bibliotheek. Van de 
ruimte tussen de school en de kerk wordt een 
plein gemaakt waaraan zich de nieuwe ingang 
van de bibliotheek bevindt. Dit plein wordt ge-
opend richting de zuidkant van het gebied. Als 
verbinding tussen de ‘onderwereld’ van de bi-
bliotheek en de ‘bovenwereld’ van de kerk wordt 
op het verhoogde kerkplein een stiltecentrum 
gemaakt. Dit stiltecentrum is de blikvanger van 
de doorbestemde Goede Herderkerk.

De belangrijkste stedenbouwkundige ingreep 
is de nieuwe toegang aan de zuidkant van het 
Kastanjeplein. Deze toegang ligt aan de hoofd-
wegen van de wijk en opent zich richting de 
singel van de Wilgenlei. Aan deze singel bevin-
den zich meerdere verzorgingsflats. Wanneer 
men via deze toegang het gebied binnenkomt 
– bijvoorbeeld om naar de bibliotheek te gaan 
– komt men op het nieuwe binnenplein. Dit 
binnenplein kan worden gebruikt door kinde-
ren van de basisschool, gasten van het leescafé 
en door bezoekers van de bibliotheek. Een ter-
ras, een fietsenstalling en speeltoestellen maken 
het een aangename en alledaagse verblijfplaats. 
Aan dit binnenplein ligt de prominente nieuwe 
glazen gevel van de bibliotheek. Deze gevel is, 
net als alle nieuwe ingrepen duidelijk te onder-
scheiden van de bestaande bebouwing door het 
gebruik van hout. De gevel strekt zich uit over 

twee verdiepingen en er bovenuit steekt het stil-
tecentrum, zodat van buiten de gelaagdheid van 
het gebouw al zichtbaar is. 

Ruimte beleven
Wanneer men de bibliotheek binnenkomt, vindt 
men daar een rondgang om een verlaagd mid-
dengedeelte waar zich de boekenkasten bevin-
den. Zo wordt een natuurlijke scheiding tussen 
verblijven en verplaatsen aangebracht. Hiermee 
wordt tevens verwezen naar de kloosteromgang 
die ook in het oorspronkelijke ontwerp aanwe-
zig is. Aan de brede trap die van de rondgang 
naar het middendeel leidt, bevindt zich een ba-
lie die een eenheid vormt met het bovengelegen 
stiltecentrum. 

Vanuit het middendeel leidt een trap omhoog 
naar het stiltecentrum. Hier kan men de stilte-
ruimte betreden of doorlopen naar de foyer van 
de kerk. Wanneer er lezingen worden georgani-
seerd in de kerkzaal, is dit de route die bezoekers 
zullen afleggen. Het stiltecentrum is niet alleen 
een fysieke maar ook een programmatische ver-
binding tussen de ‘onderwereld’ en de ‘boven-
wereld’. Studie en stilte horen bij de kerk, maar 
ook bij de oorspronkelijke kloosterbibliotheek. 
Het stiltecentrum heeft een elliptische vorm een 
maakt enkel via een daklicht verbinding met de 
buitenwereld. De omslotenheid en het licht van 
boven dragen bij aan een religieuze beleving in 
deze ruimte. Van buiten onderscheidt de ellips 
zich van de orthogonale bebouwing en vormt 
een eenheid op zichzelf zonder de bestaande 
compositie te verstoren. Het schuine dak van 
het stiltecentrum wijst naar de toren, waarmee 
het zijn ondergeschikte plaats aangeeft.

De heilige route van de kerkganger wordt in 
het nieuwe plan behouden. Nog steeds komt 
men via de oostzijde, met een brug over het 
water en via het kerkplein in de kerk. Op deze 

Ontwerp

Afbeeldingen links: Maquette van het ontwerp van de Goede 
Herderkerk; Plattegrond van de begane grond.
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Het middendeel van de bibliotheek met boekenkasten en balie

De nieuwe brug naar de kerk.

Langsdoorsnede. Vlnr: de grote zaal, het stiltecentrum en de bibliotheek, de kerkzaal en het leescafé.

Zicht bij binnenkomst

Het kerkplein met het stiltecentrum.

Plattegrond van de eerste verdieping
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route komt men echter vaker dan voorheen in 
aanraking met de doordeweekse functies van 
het gebouw. De brug over het water leidt niet 
alleen omhoog, maar ook naar de lager gelegen 
bibliotheek. En in het kerkplein staat het stil-
tecentrum, omgeven door glas waardoor een 
doorkijk naar de bibliotheek en school mogelijk 
is. Het verhoogde kerkplein blijft toegankelijk 
voor auto’s zodat het mogelijk blijft om, bijvoor-
beeld met een rouwauto, tot vlak voor de deur 
van de kerk te komen.

In de kerkzaal zijn geen grote ingrepen ge-
daan. De oorspronkelijke kloostergang is in de 
loop van de tijd verstoord geraakt door het aan-
brengen van toiletten, een kerkenraadskamer 
en een garderobe. De kloostergang is opnieuw 
geopend en de toiletten en kerkenraadskamer 
krijgen een nieuwe plek onder de orgelgalerij. 

Architect Feenstra maakte in zijn ontwerp 
een scheiding tussen de alledaagse ‘onderwereld’ 
en zondagse ‘bovenwereld’. In het nieuwe ont-
werp zijn verbindingen gelegd om beide werel-
den met elkaar te verbinden. Zo komt de kerk 
dichterbij het alledaagse leven in het gebouw. 
De fysieke verbinding is er in de vorm van het 
stiltecentrum die via een trap bibliotheek en 
kerkzaal verbindt. Daarnaast is er een visuele 
verbinding. De gang op de eerste verdieping 
tussen de kerkzaal en grote zaal staat door mid-
del van een vide in open verbinding met de bi-
bliotheek eronder. 

Kerk voor de wijk en                  
wijk voor de kerk

De kerk is er voor de wijk. De wijkbewoners van 
Schiebroek kunnen met hele verschillende doe-
len naar de Goede Herderkerk komen. Ze kun-
nen naar het centrum gaan om de bibliotheek 
te bezoeken of om een lezing of concert bij te 
wonen. Ouders kunnen – nadat ze hun kinde-
ren naar school hebben gebracht – afspreken om 
samen koffie te drinken in het tegenovergelegen 
café. Kleine kinderen op de speeltoestellen op 
het plein kunnen vanaf het terras in het oog ge-
houden worden. De jongeren van Schiebroek 
kunnen naar de bieb om daar te studeren. Men 
kan ook komen voor bezinning en stilte of om 
rustig een boek te lezen in het stiltecentrum. 

Men kan trouwen in de kerk en daarna een 
feest geven in het daar onder gelegen café. En 
nog steeds kan men elke zondag naar de Goede 
Herderkerk voor een kerkdienst. 

Maar de wijk kan er ook zijn voor de kerk. 
Bijvoorbeeld op het terrein van duurzame ener-
gie voor de wijk. De school heeft een groot dak-
oppervlak gericht op het zuiden, dat uitstekend 
geschikt is voor zonnepanelen. Het dakopper-
vlak is zo groot dat ook het kerkgebouw kan 
profiteren van de opgewekte energie. De school 
evenmin als de kerk zal over de financiële mid-
delen beschikken voor de aanschaf ervan. Wijk-
bewoners zouden samen moeten werken en elk 
een stukje zonnepaneel kopen. Dat is een uit-
komst als je als bewoner wel duurzame energie 
wilt, maar als je eigen dak niet geschikt is. Zo 
kan de wijk wat betekenen voor een duurzame 
toekomst van school en kerk.

Toekomstscenario’s
Verschillende toekomstscenario’s voor het ge-
bruik van het gebouw vergroten de flexibiliteit 
van het gebouw en daarmee de toekomstbesten-
digheid. Er zijn meer functies denkbaar als in 
de toekomst een bibliotheek niet meer levens-
vatbaar is. Te denken valt aan een muziekschool 
waarbij de grote zaal en de kerkzaal kunnen 
dienen als uitvoeringszaal, aan een congrescen-
trum of aan een uitbreiding van de school in de 
ruimtes op de begane grond. Van belang is dat 
de functies bedoeld zijn voor een brede doel-
groep en dat ook de kerkzaal betrokken wordt. 
Een ander scenario is, dat de kerkgemeente zo 
krimpt dat de kerkzaal veel te groot wordt. Het 
kerkgebouw is flexibel gemaakt zodat de ge-
meente ook onderdak zou kunnen krijgen in de 
grote zaal of zelfs in het stiltecentrum. 

Aanbevelingen voor 
doorbestemming

De Goede Herderkerk kan weer toekomstbe-
stendig worden door de rol van het gebouw in de 
wijk te versterken. Het nieuwe ontwerp vormt 
hiertoe een aanzet. Ook andere kerkgebouwen 
in Rotterdam zouden op een soortgelijke wijze 
aangepakt kunnen worden. 
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Tot slot zes aanbevelingen hiervoor.

1. Speel in op de behoefte die er leeft in de wijk. 

2. Haak in op de actualiteit, zoals dat in het ge-
val van de Goede Herderkerk gebeurde door te 
anticiperen op het verdwijnen van verzorgings-
tehuizen in de directe omgeving. 

3. Bedenk dat de kerk er niet alleen is voor de 
wijk, maar dat wijkbewoners ook wat kunnen 
betekenen voor de wijk door bijvoorbeeld mee 
te betalen aan de plaatsing van zonnepanelen. 

4. Maak het gebied zichtbaar en toegankelijk 
voor alle wijkbewoners.

5. Kies een passende transformatie grada-
tie. Er zijn verschillende gradaties denkbaar: 
van het schilderen en vervangen van kozijnen, 
het vervangen van technische installaties tot 

het reformeren van een gebouw - door sloop 
en nieuwbouw - tot een nieuw geheel. Bij de 
Goede Herderkerk was reformeren - de meest 
vergaande strategie - wenselijk. Bij elke kerk zal 
deze keuze anders zijn. Soms volstaan reparaties 
al om toekomst te geven aan een kerkgebouw. 

6. Behoud de kerkzaal als een veilige plaats, een 
plaats om alle aandacht te richten op de ont-
moeting met God. Hoewel de kerk verbinding 
zoekt met de buitenwereld zijn er wel grenzen 
aan de mate van openheid. Alleen zo kan religie 
haar plek in het publieke domein behouden.

Foto’s van de maquette met de kerkzaal, de bibliotheek en het stiltecentrum


