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DOOR MARTIEN DOUW
"en ,
ALKMAAR
- De komende jaren komen in Nedet;landh\raaifheel divers zijn. "Denk aan een
honderd kerken' leeg te staan. Dat zegt Mickèy Bosschert maatschappelijke invulling, zo',.
','
. .als een peuterspeelzaal-of" een
van Reliplan, een Amsterdams bedrijf dat zich hèeft'gespe-,' huisartsenpraktijk. Maar ook becialiseerd iti'hèÜierbestem~en
:va~kerkgèbou~~li>, ',i:,
:,drijfsruimte is' mogelijk,' of he
Momenteel iS,Rêliplán betrok-' ' woude en de NieuwAposh)li;th~,'
,keJ;}{krijgt een woorifunctie. En
ken bij het herbes temmen van 42 kerk' in Alkmaar; Daarnaast' is " tenslotte kan het weer de oude
kerken, zegt Bosscherf. Ook in deReliplan
bezig met hetWilli-. bestemming krijgen, w;;t,nt~eregio Alkmaar zijnze al jaren ac- brordus'terrein
in
Heilo-o:' <Ierland telt 110, verschilleritle
tief.VoorbeeldenzijndeGerefor-"Want",
zegt Bosschert, \,we, kerkgenootschappen."
meerde kerk in Noord-Schar-doeningewikkelde.dingen.":
'Reliplan heeft twintig jaar fr-
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varing.j, We zijn uniek in NederIand, er is verder niemand die het
doet. Inmiddels werken w.e ook
over de grens in België, Duitsland en Frankrijk."
Voor de herbestemming hanteert het bedrijf een drietrapsplan, "Eerst kijken we of er een
ander kerkgenootschap .in kan.
Vervolgens onderzoeken we de
mogelijkheid van een maatschappelijke- of woonfunctie.

Pas in de laatstè plaats wordt gekeken wat de sloop- en nieuwbouwwaarde is:'

Gevóelig
Afgezien van alle bouwkundige
en regeltechnische voetangels en
klemmen, is het een riskante business vanwege de gevoeligheid.
"Ga maar na", legt Bosschert uit.
'"Mensen zijn er gedoopt, getrouwd en soms ook begraven.

Het herbes temmen van een ke
raakt mensen in hun zie!."
Die gevoeligheid is trouwe
niet louter voorbehouden a
mensen die een religieuze ba
hebben met de kerk. "Ook nie
kerkelijken beijveren zich va
voor het behoud, want kerk
zijn in de meeste gevallen een b
ken in de omgeving."
~ Regio: Kerkje in Bergen
moet 985.000 opbrengen

