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Reliplan vindt nieuwe bestemming voor leegstaande kerkje Purmerland
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Reliplan, een
landelijk werkend adviesbureau
voor bijzonder - en met name religieus - onroerénd goed is bezig
een passende herbestemming te
vinden voor het al enige tijd leegstaande kerkgebouw in Purmerland. Er is inmiddels een flink
aantal kandidaten dat zich in het
kerkje wil vestigen.
PURMERLAND

-
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Onder de gegadigden zijn een
yoga- e-n meditatiecentrum; een
beeldhouwster die ook cursussen geeft en beelden exposeert;
een stichting die kunst verza,melt en exposeert; een interieurarchitect; etaleren van- stoffen
en interieurstukken
in de bijruimten; een fotostudio in combinatje met exposities en andere
culturele activiteiten; een restaurateur van vintagedesign en antiek; met showroom en een kerkgenootschap met christelijke signatuur. Het is dus niet uitgesloten dat de kerk weer een kerk
wordt.

Kerkfusie
.Na de kerkfusie tussen de protestantse kerk van Landsmeer en de
hervormde gemeente van Purmerland-Den
TIp eind 2007,
kwam het hervormde kerkgebouw van Purmerland vrij. Réliplan - sinds 17 jaar actief in het
religieus onroerend goed - beschikt over een groot zoekersbestand van maatschappelijke, culturele en kerkelijke instellingen
en particulieren. Daaruit werd
een aantal gegadigden geselecteerd, die het gebouw op passende wijze kunnen invullen.
Momenteel wordt bekeken
welke gegadigde het best past in
de omgeving van het kerkgebouw, zodat een semipublieke
functie gehandhaafd zal blijven.
Die knoop is nog niet doorge-

2008

REDACTIEWATERLAND@NHD,NL

hakt. Dagmar den Ouden van
Reliplan laat weten dat zij als
eerste bezig zijn geweest met een
bouwkundige inspectie van het
kerkgebouw. "Vooral aan de buitengevels moet veel worden gedaan. Rondom moet er opnieuw .
worden gevoegd, verder schil'derwerk, herstel van metselwerk
en de stoep aan de voorzijde. Wat
betreft het binnenwerk is de
vochtdoorslag in de toren een
probleem. Al met al zullen de
eerste herstelkosten al een bedrag van 150.000 euro overschrijden. De toren was vroeger anders
van vorm. Het was een houten
toren. Omdat Reliplan nu eenmaal een liefhebber is van alles
wat met historie te maken heeft,
gaan we onderzoeken of de toren
in zijn oude glorie terug kan komen." ,
"Het moet ook financieel
kloppen, het onderhoud valt behoorlijk tegen. Natuurlijk willen
we geen gelukszoeker. En dan is
er nog het belang van de buurt.
Op dit moment zijn we in gesprek met yoga- en meditatiecentrum. Andere aspecten zijn dat
we graag iemand in buurt hebben die een sleutel heeft, zodat
het gebruik vanuit het dorp mogelijk wordt", legt directeur Miekey Bosschert-Uitentuis uit. Wie
zijn intrek ook in het kerkje gaat
nemen, het worden huurders.
Maar er moet nog een keuze uit
de kandidaten worden gemaakt. '

Bijzondere gebouwen
Reliplan zoekt niet alleen nieuwe bestemmingen voor kerken
die geen kerkelijke functie meer
hebben, maar verzorgt ook de
verkoop van kerken en bijzondere gebouwen. Zo heeft Re1iplan
stationsgebouw
Kwadijk verkocht. Maar kerken vormen de
hoofdmoot. Reliplan heeft momen teel 62 kerken in de verkoop.

Het leegstaande kerkje van Purmerland - gezien vanaf het kerkhof - krijgt binnenkort een nieuwe rol te vervullen.
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