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PURMERLAND - Er komt een
nieuwe toren op het kerkje
van Purmerland. Een nieuwe
oude, want het kerkgebouw
krijgt de houten toren terug
die het ooit had, zo'n tachtig
jaar geleden. Reliplan, een
Amsterdams bedrijf dat ge-
specialiseerd is in de herbe-
stemming van kerken, steekt
6,5ton in de renovatie.

Mickey Bosschert, directeur van
Reliplan, kent het kerkje goed.
"Ik kom uit de buurt, uit Water-
gang", zegt ze. "En ik weet niet
beter of de toren die er nu op zit,
heeft er altijd op gezeten. De ori-
ginele had een open karakter en
was van hout, in de kerk zelf
hangt daar nog een afbeelding
van."

De kosten voor een nieuwe to-
ren, het aanpakken van de fun-
dering, het isoleren van de ra-
men, nieuw glas in lood en schil-
derwerk, bedragen totaal
650.000 euro. '

"Waarom we er zoveel geld in-
steken? Ik denk maar zo: als ik
het zelf mooi vind, vinden ande-
ren het vast ook mooi. Het is een
investering die zichzelf terug-
verdient, 'die het gebouw aan-

Het kerkje van Purmerland krijgt weer een toren die deels bestaat uit hout (zie tekening).

trekkelijker maakt voor herbe-
stemming. We hebben twee par-
ticulieren gevonden die het
straks in gebruik nemen voor

muziekuitvoeringen", zegt ze.
"Een publieke functie, en dat
heeft ook altijd onze voorkeur. Ik
vind het jammer als kerken een

woonbestemming krijgen. We
proberen ze, als het even kan,
openbaar toegankelijk te hou-
den. In dit geval is het ook de be-
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doeling dat de kerk een trouwlo-
catie wordt."

Een struikelblok vormt de en-
tree. "Het kerkhof ligt helemaal

rondom", zegt Bosschert. "We
willen een betere ontsluiting en
daarom moeten er enkele aan-
passingen plaatsvinden. Aan de
achterzijde is al een toegang en
aan de voorzijde moet er ook één
komen. Alleen, daar ligt het
kerkhof deels in de weg. Ik be-
grijp dat het gevoelig ligt, maar
de graven daar zijn al erg .oud.
Als het mensen zijn die zestig
jaar geleden zijn overleden, kan
ik begrijpen dat er weerstand te-
gen is, maar in dit geval... De let-
ters en cijfers op de zerken zijn
nauwelijks meer leesbaar. Verleg
het kerkhof een klein stukje, dan
kunnen de nieuwe uitbaters er
een terras aanleggen."

Een ander probleem: er groeit
een boom tegen de muur 'Vanhet
gebouw. "Die belemmert het
zicht op de kerk", aldus Bos-
schert. Wat haar betreft kan hij
gekapt. Het wachten is op toe-
stemming van de gemeente
Landsmeer.

"Ook wij zijn in afwachting",
zegt wethouder Richard Quaker-
naat. Hij weet dat Reliplan met
plannen bezig is, maar zegt niet
op de hoogte te zijn van de ge-
wenste aanpassingen van het
kerkhof en het kappen van de
boom.


