
 

 

Een toekomst voor de Maranathakerk 

 

Inleiding 

De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) is zich 

aan het beraden op de toekomst van de 

Maranathakerk. Daarbij is men in overleg met de 

Gemeente Katwijk, mede omdat de kerk 

aangewezen is als gemeentelijk monument. Tegen 

die aanwijzing heeft de PGR bezwaar gemaakt 

aangezien de monumentenstatus naar haar idee 

belemmerend zou werken bij het zoeken naar een 

nieuwe bestemming. 

 

 
 

PGR en Gemeente Katwijk willen meer 

duidelijkheid over de mogelijkheden voor een 

passend hergebruik, voor verdere stappen 

genomen worden. Begin 2018 is aan bureau Het 

Oversticht gevraagd om die mogelijkheden 

inzichtelijk te maken. Het Oversticht doet dat 

vanuit ruimtelijk, functioneel en marktoogpunt. 

Daarbij zijn voor het proces van herbestemming 

kaders vastgesteld. Zo zal de herbestemming een 

duurzame oplossing met een gezonde exploitatie 

moeten bieden, zijn niet alle functies passend bij 

een (voormalig) kerkgebouw en moet rekening 

gehouden worden met de plek van het pand in de 

wijk. Tenslotte hechten alle betrokkenen aan een 

zo transparant mogelijk proces. 

In januari 2019 heeft Het Oversticht haar 

rapportage uitgebracht. Gezien het feit dat de 

rapportage niet alleen persoonlijke maar ook 

financiële details bevat, is besloten deze 

samenvatting te maken, die wel publiekelijk 

gedeeld kan worden. 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke analyse 

Bij de ruimtelijke analyse spelen zowel de 

architectonische waarden van het gebouw zelf als 

de stedenbouwkundige waarden een rol. Dat 

laatste aspect zien we onder andere terug in de 

centrale ligging van het pand in de wijk, de 

zichtassen en het voorplein in combinatie met de 

groene tuin. Het is een onderdeel van de 

naoorlogse wijkgedachte en deze 

stedenbouwkundige situering dient zoveel 

mogelijk behouden te blijven. 

Het gebouw zelf is een voorbeeld van een kerk uit 

de wederopbouwperiode. Kenmerkend voor die 

traditionalistische stijl zijn de grote soberheid en 

ingetogenheid. Bij een herbestemming dient deze 

uitstraling zoveel mogelijk gerespecteerd te 

worden. Voor eventuele aanpassingen zou ruimte 

gevonden moeten worden aan de westzijde van 

het gebouw en bij de latere aanbouw. 

 

 
 

Marktanalyse 

Om een beeld te krijgen van de 

herbestemmingsmogelijkheden is er een 

verkennende marktconsultatie uitgevoerd. 

Middels oproepen (o.a. in de regionale pers) zijn 

partijen uitgenodigd om met ideeën en 

initiatieven te komen. Hierop zijn negentien 

reacties binnengekomen. Een deel daarvan vroeg 

aandacht voor het behoud van het kerkgebouw, 

een deel vroeg aandacht voor (mogelijke) overlast 

in de omringende wijk. Bij dertien reacties was er 

sprake van een min of meer concreet initiatief. Een 

deel daarvan was nog niet uitgewerkt of kwam te 

laat binnen om door Het Oversticht beoordeeld te 

kunnen worden.  De initiatieven die mogelijk 

kunnen bijdragen aan een duurzame exploitatie 

bevinden zich op de terreinen van zorg, 

dagbesteding, wonen, kerk & cultuur en 

recreatieve functies. 



 

 

Door Het Oversticht is ook gekeken naar financiële 

kaders en uitgangspunten. Bepalend daarbij zijn 

de vragen wat er mag en wat er kan. Hiervoor zijn, 

door een daarin gespecialiseerd bureau, een 

drietal basisscenario’s (kerk herbestemmen voor 

woningen, idem voor kantoren en sloop van de 

kerk) doorgerekend. Deze berekeningen geven 

een bandbreedte van de waarde van de locatie die 

gebruikt kan worden bij de toetsing van de 

haalbaarheid van de verschillende initiatieven. 

 

In het kader van het onderzoek is contact geweest 

met Woningcoöperatie Dunavie; zij gaven aan 

vooralsnog geen rol voor zichzelf te zien in de 

herbestemming van de kerk. 

 

Tevens is er overleg geweest met ambtenaren van 

de Gemeente Katwijk. Daaruit kwamen een 

aantal, wat de Gemeente Katwijk betreft, 

strategische uitgangspunten naar voren. Een 

daarvan was dat er gezocht zou moeten worden 

naar een combinatie van functies maar met één 

(regie-voerende) eigenaar. De functies zouden 

elkaar moeten versterken en continuïteit kunnen 

bieden zonder afhankelijk te zijn van subsidies. 

Tenslotte zouden de functies iets moeten 

toevoegen aan de wijk, zonder concurrerend te 

zijn en met zo min mogelijk verkeersdruk. 

 

De visie van de Gemeente Katwijk met betrekking 

tot woningbouw is o.a. te vinden in ambtelijke 

adviezen. Daarnaast zijn er (regionale) 

ontwikkelingen die een rol kunnen spelen. Zo is er 

bijvoorbeeld een vraag voor opvang van 

kwetsbare inwoners. Op basis van de diverse 

contacten met de Gemeente Katwijk concludeert 

Het Oversticht dat er een grote vraag is naar 

starterswoningen en woningen in het goedkope 

en midden-dure segment. Gezien de specifieke 

plek in het centrum van het dorp zou er wellicht 

ook een markt zijn voor duurdere appartementen 

maar dat is, vanuit beleidsoogpunt, minder 

wenselijk. De koppeling van de herbestemming 

aan zorgfuncties lijkt kansrijk. Er leeft op dit gebied 

een duidelijke vraag en vanuit de Gemeente 

Katwijk is men bereid te verkennen in hoeverre zij 

hieraan een bijdrage kan leveren. 

 

 

 

Scenario’s 

Zoals vermeld waren niet alle initiatieven op tijd 

binnen om door Het Oversticht geëvalueerd te 

kunnen worden. Vanuit de wel geëvalueerde 

initiatieven, zijn 6 mogelijke ontwikkelscenario’s 

gedefinieerd. Deze scenario’s zijn beoordeeld op 

haalbaarheid vanuit een drietal gezichtspunten, te 

weten de financiële haalbaarheid, het passen bij 

de monumentenstatus en de marktvraag. De zes 

ontwikkelscenario’s zijn: (1) wonen middel-

segment, (2) senioren-/starterswoningen, (3) 

dagbesteding zorg + wonen, (4) wonen dure 

segment, (5) kerk en randprogramma en (6) 

wonen laag segment. Op basis van de nu bekende 

gegevens en met inachtneming van een aantal 

voorwaarden en opmerkingen bij elk scenario, 

heeft scenario 1 een ‘zeer grote kansrijkheid’, de 

scenario’s 2, 3 en 4 een ‘grote kansrijkheid’ en 

lijken scenario’s 5 en 6 ‘minder kansrijk’. 

 

 
 

Vervolgstappen 

Bij de vervolgstappen gaat het enerzijds om 

(verdere) uitwerking van de financiële 

haalbaarheid en de marktvraag (incl. de nog niet 

geëvalueerde initiatieven). Voor de haalbaarheid 

van de scenario’s 1 tot en met 4 is ook van belang 

dat de PGR de wensen rond de verkoop (prijs e.d.) 

helder krijgt. 

Anderzijds moeten de PGR en de Gemeente 

Katwijk (College van B&W, Erfgoedcommissie, 

ambtenaren) komen tot afspraken over de 

monumentenstatus zodat er helderheid is voor 

mogelijke initiatiefnemers wat wel en niet kan en 

het tijdpad dat bij het verdere proces hoort. 

 

Bovenstaande is een samenvatting van het 

rapport ‘Een toekomst voor de Maranathakerk 

Rijnsburg’, zoals uitgebracht door bureau Het 

Oversticht in januari 2019. 


