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Betreft: sloop Laurentiuskerk te Weesp                                                       2 november 2015 

 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

De Stichting het Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en vele inwoners van Weesp 

verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van grote delen van de Laurentiuskerk te Weesp. De Laurentiuskerk 

is een gemeentelijk beschermd monument. Tevens is de kerk een cruciaal en onlosmakelijk onderdeel van het 

rijksbeschermde stadsgezicht van Weesp en een beeldbepalend element binnen het werelderfgoed de Stelling van 

Amsterdam. Gezien de grote monumentale betekenis voor Weesp is het gemak (vanzelfsprekendheid) waarmee 

de gemeenteraad vlak voor de zomervakantie heeft ingestemd met sloop zorgwekkend. Reden om ons tot u te 

wenden met het verzoek om in te grijpen en werk te maken van het behoud van dit voor de regio Gooi & 

Vechtstreek zeer belangrijke monument.  

De Laurentiuskerk te Weesp is in de jaren negentig aangewezen tot gemeentelijk monument. Het centrum van 

Weesp is sinds de jaren tachtig ook een beschermd stadsgezicht. In de omschrijving van het beschermde gebied 

valt op te maken dat de kerk een cruciaal element is binnen dit beschermde gezicht. Vanwege dit belang voor het 

totale beschermde gebied is de Rijksdienst Cultureel Erfgoed voor behoud en herbestemming van het gebouw. 

De dienst heeft zich uitgesproken tegen de huidige plannen. 

De kerk is al vele jaren een onderwerp van discussie. Enkele jaren geleden, rond 2010, ontstonden de eerste 

verhalen over de mogelijk slechte fundering van de kerk en de wens van de parochie om het kerkgebouw te 

verlaten. In de loop van 2014 werd duidelijk dat het kerkbestuur de Laurentiuskerk wil verkopen aan een lokale 

projectontwikkelaar om woningbouw mogelijk te maken. In de plannen van deze ontwikkelaar worden grote 

delen van het monument vervangen door nieuwbouw. Er wordt ingezet op het behoud van de toren, de rest van 

de kerk gaat tegen de vlakte. De karakteristieke combinatie van schip en toren, van alle kanten zeer 

beeldbepalend voor Weesp, zal verdwijnen. Ook het beeldbepalende groen rond de kerk verdwijnt. 

 

 

 



De sloopplannen worden gemotiveerd met een verhaal over de zogenaamd dramatische conditie van het 

kerkgebouw. Met name de fundering zou zeer slecht zijn. De gebreken van het gebouw zijn echter beperkt. Er is 

tot vrij recent vrij goed gezorgd voor de kerk. Uit onderzoek door het gerenommeerde bureau Evers en Partners, 

uitgevoerd op verzoek van het vorige college van b en w van Weesp, blijkt dat de veel genoemde 

funderingsschade slechts beperkt is. Herstel hoeft geen miljoenen te kosten, zoals werd geroepen.  Uit het 

onderzoek is ook gebleken dat het grootste deel van de kerk een reeds gerenoveerde fundering heeft. Er is vooral 

schade aan het koor. De schade aan de fundering kan in ieder geval geen reden zijn om de kerk te slopen. Veel 

monumenten met een vergelijkbare funderingsschade zijn in de afgelopen decennia succesvol hersteld. Het 

bisdom en het kerkbestuur trachten deze harde feiten echter telkens te weerleggen en hebben een gewillig oor 

gevonden bij de huidige gemeenteraad van Weesp.  

Geconcludeerd mag worden dat de bestuurskracht van Weesp twijfelachtig is. Het ontbreken van voldoende 

bestuurskracht blijkt o.a. uit het feit dat de raad in 2013 beleidskaders (bestemmingsplan, structuurvisie) vastlegt, 

waar ze zich nu zelf niet aan houden. De plannen die nu voorliggen gaan in tegen deze documenten. Burgers 

moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare overheid. Ook legt het gemeentebestuur zwaarwegende adviezen 

(RCE) zonder nader overleg en/of motivatie naast zich neer. Twijfelachtig is ook het besluit van de raad om op 

voorhand externe juridische bijstand in te huren om de gaten in de gebrekkige besluitvorming alsnog dicht te 

timmeren. 

Van belang om te constateren is het feit dat er alternatieven zijn voor de nu voorgestelde sloop-nieuwbouw. De 

kerk is constructief goed genoeg om te herbestemmen. Het gebouw leent zich mede door zijn ligging goed voor 

een nieuwe invulling. Onderzoek in opdracht van onze stichtingen heeft al aangetoond dat de kerk bijvoorbeeld 

goed een commerciële of maatschappelijke invulling kan krijgen. Ook woningen in de kerk zou denkbaar 

kunnen zijn. Bekende spelers in het veld van het cultureel erfgoed, zoals Reliplan en de NV. Stadsherstel zijn 

ook van mening dat de kerk zeker kansen heeft. Sloop is niet noodzakelijk, maar lijkt nu sterk de voorkeur te 

hebben omdat het waarschijnlijk de meest lucratieve oplossing is. 

Onze verenigingen realiseren zich de mogelijkheden en beperkingen van Provinciale Staten. Wij willen u echter 

vragen om aandacht te schenken aan het behoud van dit monument. Het beleid van de provincie is gericht op het 

tegengaan van leegstand en verval van specifiek erfgoed van provinciaal belang. Het behoud en hergebruik van 

industrieel erfgoed, militair erfgoed en religieus erfgoed zijn opgaven voor de provincie die er uitspringen. Het 

behoud van de Laurentiuskerk past binnen deze beleidskaders. Daarom vragen wij u aan te dringen op onderzoek 

naar de mogelijkheden van de provincie om een zorgvuldige herontwikkeling van dit kerkgebouw te stimuleren.  

Uiteraard staan wij klaar om een nadere toelichting te geven op deze brief.  

 

Hoogachtend, 

namens de Bond Heemschut en Stichting het Cuypersgenootschap,   

 

Leo Dubbelaar, secretaris Stichting het Cuypersgenootschap 

 

Cc:  het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 


