
erkelijke gemeenten hebben te maken met een 
dalend aantal kerkgangers. Kerken worden op-
geheven of fuseren met nabijgelegen kerken. 

Gevolg is dat er steeds vaker kerken leeg komen te staan 
en te koop worden aangeboden. Maar wat moet je dan 
met zo’n vaak markant gebouw? In Emmen speelde dit 
bij de Zuiderkerk. Het is een van de kerkgebouwen van 
de Protestantse Gemeente Emmen waarin geen activi-
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Voor veel gemeenten is de stedelijke herverkaveling 
een grote opgave. Het winkelaanbod is de laatste 
jaren flink geslonken door de internetaankopen, 
met veel leegstand in winkelstraten als gevolg. 
Gemeentebesturen en ontwikkelaars buigen zich 
dan ook over de vraag hoe ze deze ontwikkelingen 
kunnen sturen. En dan krijgen ze nog eens te maken 
met een groeiend aanbod aan kerken. Roderick van 
Nie, Tonnis Bos en Gerrit Kolkman vertellen hoe zij 
samen de leegstaande Zuiderkerk in Emmen hebben 
getransformeerd tot woningen.

De toekomst 
van een kerk

Stedelijke herverkaveling 
vraagt moed van 
bestuurders
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Roderick van Nie (links) en Tonnis Bos in de gerestaureerde kerk.
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Ik merk in het veld van de rentmeesters dat er 

steeds meer specialisten komen. Dat heeft denk 

ik vooral te maken met de steeds uitgebreidere 

regelgeving en de hogere eisen die worden 

gesteld aan bijvoorbeeld taxaties. Dit is allemaal 

zo ingewikkeld geworden, dat je daar wel 

specialist voor moet zijn. Maar dat betekent 

niet dat er niet ook heel hard generalisten nodig 

zijn. Bij het beheer van landgoederen zoals ik 

dat doe, is juist die brede en verbindende blik 

nodig. Je moet iets af weten van landbouw, 

cultuurhistorie, pacht, natuur. Je moet dat 

met elkaar zien te verbinden tot een integraal 

beheer. Deze vaardigheden zijn denk ik ook 

steeds belangrijker in gebiedsprocessen waar 

verschillende belangen, partijen en functies 

bij elkaar komen. Een rentmeester die ervaring 

heeft op een landgoed kan die ervaring daar 

goed gebruiken.

Zelf ben ik bezig in Beetsterzwaag waar we 

de mogelijkheden onderzoeken om een aantal 

oude buitenplaatsen aan elkaar te koppelen en 

daar een verdienmodel bij te ontwikkelen. Het 

is namelijk een populair en goed gewaardeerd 

recreatiegebied, maar elk van de buitenplaatsen 

afzonderlijk kan maar ternauwernood het 

hoofd boven water houden. Samen met een 

golfbaan die in het gebied ligt en de andere 

recreatieondernemers en horeca zoeken we nu 

naar nieuwe economische dragers. Waarbij we 

zeker ook nadrukkelijk proberen om bewoners 

en overheden bewust te maken van het 

economische belang van dit bijzondere gebied.
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