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1. Voorgeschiedenis
De Breepleinkerk - gelegen aan de Randweg in de Rotterdamse wijk Hillesluis - is een
opvallend gebouw en, vanaf de Breeweg de stad binnenkomend, een herkenningspunt voor
Rotterdam Zuid. De kerk is vanaf 1931 in gebruik geweest voor de toenmalige gereformeerde
kerk Rotterdam zuid (Katendrecht). Huidige eigenaar van het gebouw is de Protestantse
gemeente Rotterdam Zuid (PgRZ).
Sinds enkele jaren wordt het gebouw niet meer gebruikt voor de reguliere erediensten van
de PgRZ en heeft de PgRZ de exploitatie en het beheer van het gebouw in handen gegeven
van het Ontmoetings Centrum Breepleinkerk (OCB), een commissie die functioneert onder de
vlag van de PgRZ. Ter ondersteuning van de OCB is op 1 januari 2015 de stichting ‘Vrienden
van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder’ opgericht.
Het verhaal van Rebecca
De Breepleinkerk is een bijzonder gebouw,
niet in het minst door de aanwezigheid van
twee orgelzolders waar in de tweede
wereldoorlog joodse onderduikers een
schuilplaats hebben gevonden en de oorlog
hebben overleefd.
Het is het verhaal van Rebecca Andriesse,
een joods meisje van 15 jaar oud in 1940
toen de oorlog uitbrak.
En het verhaal van de koster van de
Breepleinkerk, Jacobus de Mars, zijn vrouw
Annigje en hun dochter Annie die hen drie
jaar lang onderdak gaven.
Drie Joodse gezinnen waren ondergedoken
op de zolders achter het kerkorgel. Twee
van deze gezinnen verbleven er 36
maanden en er werd zelfs een baby
geboren. Later kwam er nog een gezin bij waarmee het uiteindelijke aantal ondergedoken
personen op zeven kwam. Dankzij de heldhaftige houding van de koster, zijn vrouw en het
verzetsnetwerk in Rotterdam konden de onderduikers de oorlog overleven.
Om het bijzondere verhaal van de orgelzolders door te geven en de zolders voor publiek
beter toegankelijk te maken is op 15 februari 2016 de stichting ‘Schuilplaats orgelzolders
Rotterdam’ (SOR) opgericht. Inmiddels ontvangen vrijwilligers van de SOR schoolklassen en
andere belangstellenden. Zij vertellen het verhaal van Rebecca en trekken dit door naar de
huidige tijd. Inmiddels hebben al veel schoolklassen de orgelzolders bezocht.
Dit verhaal is door de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb opgetekend in het
essay ‘Droom en daad’ en verbonden met de vragen en opgaven die momenteel in de
samenleving leven.
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Droom en daad
Het essay ‘Droom en daad’ is in 2015 geschreven ter gelegenheid van de landelijke ‘Maand
van de Geschiedenis’.
Via het oorlogsverhaal over de onderduikers op de orgelzolders vertelt burgemeester
Aboutaleb over deugden. Zoals tegen de stroom in durven te gaan, moed en koelbloedigheid,
respect voor verschillen, vertrouwen, hoop, geduld en tolerantie. Hij zoekt aansluiting bij de
filosofie van Aristoteles (deugdenleer), Thomas van Aquino, Erasmus en recenter MacIntyre.
Aboutaleb vraagt zich in zijn essay af of er in deze tijd
van crisis, onzekerheid en grote verandering niet veel
meer behoefte is aan gezamenlijkheid.
In de Wij-samenleving die hem voor ogen staat
“kun je zijn wie je bent en kun je worden wie je wilt
zijn. Een samenleving waarin je dromen kunt
realiseren. Waar je dromen verbonden zijn met
gemeenschappelijke idealen. Waar individuele
inspanningen verbonden zijn met collectief handelen.
Er is evenwicht tussen ik en wij en tussen dromen en
doen”
Het essay laat zien dat we elkaar nodig hebben en
dat we niet zonder dromen kunnen. “ Zonder dromen
is er geen kompas. De weg van dromen naar daad is
de weg van ik naar wij.”
Dit laatste is ook de kern van het gemeentelijk
project van de ‘Wij-samenleving’ dat momenteel in
Rotterdam wordt uitgevoerd.
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2. Betrokkenen bij de ontwikkeling van de Breepleinkerk
Vanaf maart 2016 zijn een aantal organisaties die door de bijzondere geschiedenis van het
gebouw betrokkenen zijn bij de kerk, bijeengekomen om te praten over de ontwikkeling en
de toekomst van de Breepleinkerk.
Het betreft de volgende organisaties:
 het Ontmoetingscentrum Breepleinkerk (OCB, namens de PgRZ)
 de stichting Schuilplaats orgelzolders Rotterdam (SOR)
 de stichting Vrienden van de Breepleinkerk en van de Orgelzolder
 de stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR)
 de stichting Loods 24 en Joods kindermonument Rotterdam
 de vereniging oud Rotterdam Roterodamum
 de gemeente Rotterdam
 enkele persoonlijk geïnteresseerden.
Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met Museum Rotterdam, met het verhalenhuis
Belvédėre in Rotterdam en met de stichting Behoud religieus erfgoed Nederland.
Stadsherstel Historisch Rotterdam NV
Vanaf medio 2016 is ook Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V betrokken bij de
ontwikkeling van de Breepleinkerk
De Breepleinkerk wordt nog beperkt voor kerkdiensten gebruikt en ook een aantal buurtgroepen maken gebruik van enkele ruimtes. Echter een groot deel van de kerk en dan vooral
de centrale kerkruimte staat gedurende een groot deel van de week leeg. De exploitatie is
zorgelijk omdat met name grote onderhoudsuitgaven moeilijk gefinancierd kunnen worden.
De Protestantse gemeente Rotterdam Zuid wil daarom het gebouw afstoten.
Een overdracht van eigendom en technisch beheer naar een daartoe goed toegeruste partij
wordt door alle betrokkenen wenselijk geacht.
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. heeft tot doel het op een
maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze behouden en
exploiteren van monumentale en beeldbepalende gebouwen in
Rotterdam e.o. en brengt daartoe de nodige kennis van herbestemmen
en restaureren in. Inmiddels zijn gesprekken met Stadsherstel Historisch
Rotterdam NV over haar mogelijke rol in de toekomst gestart.
Stadsherstel heeft in oktober j.l. een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de kerk.
Kwartiermaker
Door de gemeente Rotterdam is per 1 juli 2016 een projectleider/kwartiermaker aangesteld
die als opdracht meekreeg om een verkenning uit te voeren naar de wensen, vragen en
ambities van de betrokken organisaties en op basis daarvan een ‘projectplan ontwikkeling
Breepleinkerk’ op te stellen.
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Gesprekken
Met alle in de in de eerste alinea genoemde organisaties zijn gesprekken gevoerd.
Een “weergave” van deze gesprekken staat in het verkenningsverslag Breepleinkerk dat bij de
gemeente ter inzage ligt.
Kort samengevat kunnen uit de gesprekken de volgende conclusies getrokken worden:












Behoud van het gebouw. Praktisch alle personen waarmee gesproken is pleiten ervoor
om – gezien de bijzondere historie en het karakter van het gebouw als markant punt op
Rotterdam Zuid - de kerk voor de toekomst te behouden.
Alhoewel sloop, wijziging van het bestemmingsplan en verkoop van de grond in louter
financieel opzicht op langere termijn wellicht gunstig kan zijn, is dit een scenario dat door
bijna iedereen wordt afgewezen en dat op veel verzet zal stuiten. Men is het er tevens
over eens dat het toekomstig eigendom en beheer van het gebouw het beste in handen
is van een organisatie die daartoe de nodige kennis en ervaring in huis heeft.
De orgelzolders. Het verhaal van de orgelzolders en het doorgeven daarvan aan huidige
en toekomstige generaties is voor alle betrokkenen een van de belangrijkste onderdelen
die in de kerk haar plaats moet blijven houden. Men is het erover eens dat de
toegankelijkheid van de zolders sterk verbeterd dient te worden en het onderdeel
orgelzolders ruimtelijk een meer zelfstandige plek moet krijgen zodat dit in goede
harmonie kan functioneren met het gebruik van de rest van de kerk. Daarbij wordt door
een aantal betrokkenen sterk bepleit om naast de zolders ook de overige ruimten waar
het verhaal van de onderduikers zich afspeelt erbij te betrekken.
De Wij-samenleving. Alle betrokkenen omhelsden de gedachte om in de Breepleinkerk
het concept van de Wij-samenleving verder vorm te geven. Over hoe dat moet gebeuren
bestaan uiteenlopende ideeën. Een educatief centrum, een buurthuisachtige functie,
iets tussen een Pauluskerk en een buurthuis in? Maar ook een debatcentrum, een
studiecentrum, theater en muziek werden genoemd.
De huidige activiteiten . Momenteel wordt de kerk verhuurd aan verschillende
organisaties. Voor activiteiten die mogelijk niet zullen passen in het in dit plan geschetste
toekomstbeeld van de kerk zal uiteraard een adequate oplossing gevonden worden.
Bij de betrokkenen is er veel draagvlak om in ieder geval de huidige activiteiten ‘Zingen
maakt blij’ en de orgelconcerten te behouden.
Museum Rotterdam. Betrokkenheid van museum Rotterdam en mogelijk het Wereldmuseum wordt door velen als essentieel gezien. Het gaat dan met name om de inbreng
van deskundigheid op het gebied van collectiebeheer, de ondersteuning van vrijwilligers
in museumeducatie en het opzetten van tentoonstellingen.
Relatie met de buurt. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de Breepleinkerk geen
‘fremdkörper’ in de buurt wordt. Door bewoners en buurtorganisaties bij de nieuwe
functies te betrekken kan de kerk tot een ‘thuis’ van iedereen gemaakt worden.
Daarbij dient een programmering niet alleen voor ‘in’ de kerk, maar ook voor de
omgeving opgezet te worden. Zodat duidelijk wordt welke extra’s een nieuwe
Breepleinkerk oplevert voor de wijk.
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3. Het gebouw
De Breepleinkerk is in 1930/1931 gebouwd en werd op 5 november 1931 door de toenmalige
gereformeerde kerk Rotterdam zuid (Katendrecht) in gebruik genomen.
De architect is Hendrik Sutterland (1889-1964) uit Rotterdam die veel gebouwd heeft in de
stad vooral in Overschie en Kralingen.

De kerk is symmetrisch van opzet met een kerkzaal met 3 balkons voor ca 1.000 bezoekers
(ca 650 op de begane grond en 350 op de galerijen).
Daarnaast zijn er 3 zalen met ruimte voor respectievelijk ca 50, 40 en 10 bezoekers .
Er is een kleine binnentuin en aan de kerk gebouwd staan twee woningen aan de van
Malsenstraat en twee woningen waaronder de voormalige pastorie aan de Randweg.
De kerk ademt een wat strenge sfeer en is qua detaillering typisch jaren 30. Veel van de
oorspronkelijke detaillering is nog in het interieur aanwezig. Hoewel je dat als bezoeker niet
direct zo ervaart, is de Breepleinkerk vrij helder van opzet. Door de vele ingangen en door
een trappenhuis in alle vier de vier hoeken is de toegankelijkheid van de verschillende
ruimten vrij goed. De kerk staat niet op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst maar de
gemeente werkt – gezien de bijzondere historie - aan plaatsing op de gemeentelijke lijst.
Na de oplevering van de kerk in 1931 werd de eerste grote renovatie uitgevoerd in 1965.
Op 1 januari 2008 werd de kerk onderdeel van de landelijke PKN kerk. Vanaf 2014 wordt de
kerk niet meer gebruikt voor de reguliere eredienst van de PgRZ en exploiteert de werkgroep
Ontmoetings Centrum Breepleinkerk (OCB) het gebouw namens de PgRZ.
De wijk Hillesluis
De Breepleinkerk (officiële adres: van Malsenstraat 104, 3074 PZ Rotterdam) en de
bijbehorende woningen liggen in de wijk Hillesluis.
Dit is één van de wijken waar het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) actief is.
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Het NPRZ is een gezamenlijk programma waarin de rijksoverheid, gemeente Rotterdam,
onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijfsleven samen werken.
Het NPRZ richt zich op het wegwerken van achterstanden bij bewoners en op het verbeteren
van het leven op Zuid.
De uitvoering van het programma verloopt langs de pijlers bewoners, wonen, werk en
school. Zo is het de ambitie om via forse investeringen in de woningvoorraad en in de
voorwaarden die de aantrekkelijkheid van het wonen bepalen, de wijken meer divers te
maken: qua woningaanbod, bevolkingssamenstelling, voorzieningen en inkomensniveau.

Bereikbaarheid
De kerk ligt nabij een tramhalte en één van de uitvalswegen naar de rijksweg A-16.
De bereikbaarheid per auto en per openbaar vervoer met de tramhalte Breeplein is derhalve
uitstekend. De kerk ligt grotendeels vrij en grenst aan één kant aan appartementen en
tussenwoningen.
Parkeergelegenheid voor de auto is maar beperkt aanwezig. Bij de herontwikkeling van de
kerk zal hier rekening mee gehouden moeten worden.
9
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Orgelzolders
De orgelzolders liggen achter het zogenaamd liturgisch centrum van de kerk, naast maar wat
hoger dan het kerkorgel. De orgelzolders verkeren nog in oorspronkelijke staat en zijn
momenteel moeilijk en slechts met een losse trap bereikbaar.

Burgemeester Aboutaleb bezoekt met scholieren de orgelzolder
Omdat het nabij gelegen Zuiderziekenhuis in de oorlogsjaren te dicht bij de frontlinie lag zijn
destijds patiënten uit het Ziekenhuis weggehaald en overbracht naar de Breepleinkerk.
Daarom staat er op de gevel een rood kruis geschilderd en het woord ‘HOSPITAAL’. De verf is
vervaagd maar de schildering is nog zichtbaar.
Orgel
De kerk heeft een bijzonder orgel en staat bekend om z’n goede akoestiek. Het orgel is in
1931 gebouwd door de firma G. van Leeuwen & Zoon (Leiderdorp) en in 1966 gerestaureerd
door de firma Fonteijn & Gaal (Amsterdam/Rotterdam).

10

PROJECTPLAN DE NIEUWE BREEPLEINKERK
februari 2017

Zij wijzigden de dispositie, plaatsten een nieuwe speeltafel en veranderden het front. De
firma H.B. Scheuerman & Zoon (Rotterdam) restaureerde het orgel nogmaals in 1989.
Onderhoudstoestand
Stadsherstel Historisch Rotterdam NV heeft de onderhoudstoestand van de kerk en van de
vier bij het complex behorende woningen onderzocht. Het bouwkundig onderzoek laat zien
dat er sprake is van aanzienlijk achterstallig onderhoud en dat met name het dak en de
installaties gebreken vertonen.
Ook is geconstateerd dat in het gebouw asbesthoudende materialen zijn verwerkt en dat
deze mogelijk op meerdere plekken in de kerk aanwezig zijn.
De Breepleinkerk en zijn bijgebouwen kunnen slechts deels door middel van regulier
onderhoud in redelijke bouwtechnische staat gehouden worden. Er moet nadrukkelijk
rekening gehouden worden met het groter onderhoud, zoals het vervangen van de kozijnen
van de glas-in-loodramen en het overgrote deel van de leien op het dak.
De kosten van het opheffen van het achterstallig onderhoud zijn geraamd. Het bouwkundig
onderzoek ligt ter inzage bij Stadsherstel.
Verhuur en eerste recht van koop
Momenteel worden delen van de Breepleinkerk door het OCB namens de protestantse
gemeente Rotterdam Zuid verhuurd of in gebruik gegeven:
 De SOR gebruikt delen van het gebouw om schoolklassen en anderen rond te leiden en
te vertellen over het verhaal van de orgelzolders.
 De Levend Woord Gemeente Rotterdam huurt de grote kerkzaal en enkele opslagruimten op de zondagen. Bij deze verhuur heeft de PgRZ tevens een afspraak gemaakt
over een eerste recht van koop voor de Levend Woord gemeente Rotterdam.
Het eerste recht van koop is niet schriftelijk vastgelegd.
 De stichting ‘Vrienden van’ gebruikt de kerkruimte incidenteel in het weekend.
 Enkele ruimten op de begane grond worden op een aantal dagdelen verhuurd aan
buurtorganisaties.
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NOORD

Breepleinkerk: Begane grond
bestaande toestand

Binnentuin

2 woningen

2 woningen

Breepleinkerk: Verdieping
bestaande toestand
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4. Ambitie en toekomstige activiteiten: ‘de Nieuwe Breepleinkerk’
Ambitie:
De Breepleinkerk als gebouw naar de toekomst veilig stellen.
Het verhaal van de orgelzolders optimaal verder uitdragen.
Een dagelijkse “WIJ Samenleving” programmering in de Breepleinkerk
Een sterke verankering in de buurt

Alle betrokkenen bij de ontwikkeling van de Breepleinkerk hebben deze ambitie uitgesproken. De Nieuwe Breepleinkerk zal zich vooral presenteren als een Educatief Centrum.
Daarnaast komen in ‘de Nieuwe Breepleinkerk’ een aantal functies samen: Educatie,
Museum, Onderzoek& debat, Ontmoetingen en Wijkactiviteiten.
Hoewel zo’n inhoudelijk brede ambitie zeker lastig is waar te maken kan juist in de
combinatie van deze activiteiten het concept van de Wij-samenleving worden vormgegeven.
Een nieuwe Breepleinkerk levert als markant herkenningspunt op zuid en met haar nieuwe
programma tevens een wezenlijke bijdrage aan de doelstelling van het NPRZ.

Activiteiten
De stichting Vrienden van de Breepleinkerk heeft aangegeven gedurende een aantal
momenten de kerkzaal te willen gebruiken. Op de zondagen voor religieuze ontmoetingen en
diverse keren per jaar voor (orgel)concerten en zangbijeenkomsten (‘Zingen maakt blij’) .
De stichting stelt vooral prijs op het behoud van de sfeer van de kerk qua architectuur en
vormgeving . Ook vraagt zij aandacht voor de akoestiek van de kerk bij verbouwing.
De stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam (SOR) zal de orgelzolders voor publiek
verder toegankelijk maken en het verhaal van de orgelzolders optimaal doorvertellen.
De groep jeugd/jongeren is een belangrijke doelgroep.
De stichting streeft daarbij naar voldoende ruimte om schoolklassen en andere bezoekers te
ontvangen en in groepjes door het gebouw te geleiden. Belangrijke plekken zijn een ruime
ontvangstzaal, de orgelzolders zelf en de plekken die in de geschiedenis van de orgelzolders
verder een belangrijk rol spelen (zoals de kosterswoning en de noordelijke galerij).
Ook nu worden al klassen ontvangen in de kerk. Men wil de rondleidingen echter interactiever opzetten met meer (bewegend) beeld en meer nadruk op beleving. De stichting
onderhoudt een relatie met Museum Rotterdam (collectiebeheer en scholing vrijwilligers).
De stichting Veelkleurige Religies Rotterdam (VRR)wil haar ‘Educatief Centrum Wereldreligies’ in de kerk vestigen. Het algemene statutaire VRR-doel is:
“Het bevorderen van het contact en de dialoog tussen mensen met verschillende religieuze,
levensbeschouwelijk en/of culturele achtergronden, teneinde kennis en begrip te bevorderen
van elkaars achtergronden in al haar uitingsvormen, gebruiken en rituelen, waarden en
normen, om zo een bijdrage te leveren aan het goede en harmonieuze samenleven in
Rotterdam; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of
14
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daaraan bevorderlijk kan zijn”. Hoofddoel is bij te dragen aan het voorkómen en tegengaan
van vooroordelen en discriminatie op religieus-levensbeschouwelijke gronden.
De groep jongeren is de primaire doelgroep maar ook andere sectoren van de samenleving
hebben daarbij baat. Het gaat dan om het overdragen van kennis over de zeven wereldreligies inclusief Humanisme aan de hand van een opstelling in zeven ruimtes. Daarnaast het
stimuleren van (inter)religieuze ontmoeting en het organiseren van wisselende tentoonstellingen, cursussen en trainingen op het gebied van religie en levensbeschouwing. De stichting
zoekt naar samenwerking met het Wereldmuseum (materiaal voor tentoonstellingen).
De WIJ-programmering
Naast bovengenoemde activiteiten zal een aanvullend WIJ-programma in de Breepleinkerk
georganiseerd worden waarin bovengenoemde organisaties nauw samenwerken.
Het gaat dan om het organiseren van debatten, Zingen maakt blij, orgelconcerten, buurtactiviteiten, feesten, presentaties, muziek, film en theater e.d.
De Breepleinkerk wordt uitgebouwd tot een bezoekers- en studiecentrum over migratie,
samenleving en religie. En dient als een plek voor gesprek en dialoog zoals stadsgesprekken
en het gesprek van de week met actuele thema’s.
Bij de invulling van de programmering wordt gedacht aan het vroegere Dunya-festival, waar
de diversiteit van de stad centraal staat.
Met de organisatie van laagdrempelige activiteiten voor de bonte mix van wijkbewoners
zoals een specerijenmarkt, wijkkeuken (à la Afrikaanderplein), kinderfilms , instuif en
huiswerkklas, wordt de Breepleinkerk ook verankerd in haar omgeving.
De kerk zal op deze manier gaan fungeren als een ‘Huis voor de Wijk’, zoals die ook elders in
Rotterdam worden ontwikkeld.
De programmering sluit sterk aan op het verhaal van de Orgelzolders. Dat gaat over mensen
van verschillende komaf die met elkaar overleven. Het kind kwam ter wereld door een joodse
moeder, een gereformeerde kostersvrouw, een stoere verpleegster en een Surinaamse arts.
In de programmering moeten alle Rotterdammers zichzelf kunnen herkennen en het totale
programma voor de Breepleinkerk moet aantrekkelijk zijn voor jongeren.
Dit betekent dat er ‘wat te zien’ zal zijn en het programma zal inhoudelijk aansluiten op de
beleving van jeugd en jongeren. Het aanbod moet uitdagen c.q. uitnodigen om nogmaals te
komen. Het bevorderen van ontmoeting, kennismaking, openheid en wederzijds respect
moet herhaald bezoek aan de Breepleinkerk stimuleren.
Om de bovengenoemde ambitie waar te maken en het gedachtengoed van de WIJ-samenleving vorm te geven is het essentieel dat de gebruikers intensief samenwerken (benadering
scholen, vrijwilligers, programmatisch, etc.). Samenwerking tussen deze organisaties is de
meerwaarde in de vormgeving van het WIJ-concept.
Ruimtelijk betekent dat bijvoorbeeld één hoofdingang waarmee gelijk duidelijk wordt dat er
weliswaar verschillende programma's mogelijk zijn, maar dat de Breepleinkerk één verhaal
uitstraalt: De WIJ-samenleving waarin zowel discriminatie en uitsluiting van de Joodse
bevolking in WO-2 aan de orde komen als de positie van de diverse bevolkingsgroepen in
onze huidige samenleving.
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PROJECTPLAN DE NIEUWE BREEPLEINKERK
februari 2017

5. Een nieuw programma voor de Breepleinkerk
De in het vorige hoofdstuk beschreven ambities zijn vertaald naar het gewenste ruimtebeslag. Dit geeft het volgende programma van eisen voor de Nieuwe Breepleinkerk.
Het Educatief Centrum van de Stichting VRR
In de VRR-statuten zijn de volgende zaken met programmagevolgen geëxpliciteerd:
a. Het overdragen van kennis over wereldreligies.
b. Het stimuleren van (inter)religieuze ontmoetingen.
c. Het voorkomen en tegengaan van vooroordelen en discriminatie op religieus-levensbeschouwelijke gronden.
Op basis hiervan worden zeven aparte ruimten gevraagd waarin -indien mogelijk met een
zekere clustering - bovenstaande taakstelling kan worden gerealiseerd. De ruimten zouden
ieder geschikt moeten zijn om met groepen van max 25 leerlingen/studenten te kunnen
bezoeken. Dit betekent zeven ruimten van elk minimaal 30 m2.
Naast bovenstaande 7 ruimten worden een ruimte voor inleidende presentaties voor
maximaal 150 bezoekers, ruimtes voor thematentoonstellingen en opslagruimte gevraagd.
De Orgelzolders
De stichting SOR heeft ten doel:
a. het oprichten en in stand houden van een expositieruimte en een educatief centrum in
de Breepleinkerk die de herinnering levend houden aan het verblijf van drie joodse
gezinnen op de orgelzolders van dit kerkgebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog.
b. het verkrijgen, verzamelen en permanent exposeren van voorwerpen en dergelijke die
deze functie kunnen versterken.
De stichting vraagt binnen de Breepleinkerk een duidelijke route zodat bezoekers de beide
orgelzolders op een goede rolstoelvriendelijke wijze kunnen bezichtigen. Ook zou de SOR
graag de kosterswoning (van Malsenstraat) en de galerij aan de noordkant hierin betrekken
om zo het verhaal van de orgel zolders compleet te kunnen presenteren.
Daarnaast een ontvangstruimte voor ca 50 personen en ruimte voor voldoende opslag.
De Vrienden van de Breepleinkerk en de orgelzolder
De stichting Vrienden van de Breepleinkerk vraagt het gebruik van de grote kerkzaal op
zondagen en incidenteel op zaterdagen. Het gaat om ruimte voor minimaal 400 personen.
Daarnaast ruimte voor voldoende opslag.
Voor haar orgelconcerten vraagt de stichting bij de verbouwing aandacht voor een blijvend
goede akoestiek van de centrale ruimte.
Het aanvullend WIJ-programma
De aanvullende Wij-programmering zal zich vooral afspelen in de grote kerkzaal en enkele
bij-ruimten. Een grote zaal voor ca 400 personen die flexibel ingedeeld kan worden met
podium volstaat.
Voor een aantal mogelijke buurtactiviteiten worden twee ruimten gevraagd die elk geschikt
zijn voor ca 50 personen.
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Huidige huurders
De huidige huurders van de Breepleinkerk kunnen in de toekomst desgewenst het gebruik
van een ruimte in de Breepleinkerk voortzetten.
De grote kerkruimte wordt op zondagen verhuurd aan de Levend Woord gemeente Rotterdam. In het schetsontwerp voor de Nieuwe Breepleinkerk is hiermee rekening gehouden.
Gemeenschappelijke ruimten
Overige voorzieningen als entree, horeca, kleine kantoorruimte, toiletten, een aantal
opslagruimten en de ruimten voor thematentoonstellingen kunnen onderling gedeeld
worden door bovengenoemde organisaties.
De horecavoorziening vraagt een directe relatie met de grote kerkzaal en binnentuin en zal
geschikt moeten zijn voor ca 75 personen.
Mogelijk kan de horecavoorziening opgezet worden in samenwerking met het Albeda college
Rotterdam. Hierover zijn verkennende gesprekken gestart. Ook kan gedacht worden aan
inzet van leerlingen als gastvrouw/heer, ondersteuning conciërge e.d.
Schetsontwerp
De ruimtelijke vragen van de organisaties zijn door Stadsherstel Historisch Rotterdam NV
vertaald in een schetsontwerp. Op de volgende pagina’s is in kleur het ruimtebeslag van de
verschillende organisaties en het gemeenschappelijk gebruik aangegeven.
De hoofdentree van de Nieuwe Breepleinkerk komt aan de oostzijde aan de Randweg.
Dit is een gezamenlijke entree voor de grote kerkzaal, de SOR en de VRR.
Ten einde ruimte te kunnen creëren voor de gebruikers worden de twee zijgalerijen (noord
en zuid) en de ruimte onder deze zijgalerijen van de grote kerkruimte gescheiden.
Aan de noordzijde is onder de zijgalerij aan de binnentuin een horecavoorziening gepland die
overigens ook bij de centrale kerkruimte getrokken kan worden.
De grote galerij aan de oostzijde krijgt een gemeenschappelijk gebruik en kan zowel bij de
grote kerkzaal betrokken blijven als door de week een ander gebruik krijgen.
Heeft de grote kerkzaal nu een capaciteit van ca 1000 zitplaatsen, in de nieuwe situatie
wordt het aantal beschikbare plaatsen ca 650.
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Gemeenschappelijk gebruik
Stichting VRR
Centrale kerkruimte
Stichting SOR

220 m2
175 m2
350 m2
150 m2

Schetsontwerp
de Nieuwe Breepleinkerk
Begane grond
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Gemeenschappelijk gebruik
Stichting VRR
Centrale kerkruimte
Stichting SOR

140 m2
90 m2
105 m2
90 m2

Schetsontwerp
de Nieuwe Breepleinkerk
Verdieping
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Om de galerijen als verblijfsruimte geschikt te maken wordt
de aflopende vloer uitgevlakt.

Om de orgelzolders voor publiek toegankelijk te maken wordt een nieuwe loopbrug gemaakt van waaruit men in de
zolders kan kijken.
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6. Eigendom, Beheer en Organisatie
Eigendom en Beheer
Het college van kerkrentmeesters van de protestantse gemeente Rotterdam zuid behartigt
de onroerend goed zaken voor de protestantse gemeente en zo ook de mogelijke verkoop
van de Breepleinkerk. De PgRZ heeft aangegeven de kerk te willen verkopen en heeft
daartoe het gebouw laten taxeren door DVC Rentmeesters, register-taxateur te Zeist.
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. heeft verkend hoe onder voorwaarden de
Breepleinkerk verworven en geëxploiteerd kan worden. Het gaat dan om een heldere
risicoanalyse en een gezonde exploitatie die aan eventuele verwerving ten grondslag ligt.
Echter de Levend Woord gemeente Rotterdam die nu de centrale kerkruimte op zondagen
huurt is in het verleden door de PgRZ mondeling een eerste recht van koop verleend.
Het college van kerkrentmeesters van de PgRZ heeft toegezegd dat er in maart 2017 meer
duidelijk zal zijn of het college met de Levend Woord gemeente al dan niet tot een
verwervingsovereenkomst komt.
Het is inderdaad zaak dat hier snel duidelijkheid in komt. Wanneer verwerving door de
Levend Woord gemeente niet aan de orde blijkt, is het zinvol dat direct daarna verkennende
gesprekken gevoerd worden tussen Stadsherstel, de gemeente Rotterdam en het college van
kerkrentmeesters of verwerving van de kerk en de vier woningen door Stadsherstel haalbaar
is. Bij de bepaling van de verwervingsprijs spelen het bouwkundig onderzoek naar de
onderhoud situatie en de beoogde nieuwe functie van de kerk een rol.
Verhuur in de nieuwe situatie
Stadsherstel geeft – wanneer verwerving en exploitatie van de Breepleinkerk mogelijk is
gebleken – er de voorkeur aan te maken te hebben met één hoofdhuurder die delen van
het gebouw doorverhuurt. Overigens zullen de tot het complex behorende woningen –
zolang deze als woningen gebruikt worden –wel direct verhuurd worden door Stadsherstel.
Zo komt een overkoepelende organisatie (stichting de Nieuwe Breepleinkerk) in beeld die als
hoofdhuurder optreedt. De verhuur situatie van de Breepleinkerk ziet er dan als volgt uit:
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Deze huurders huren elk permanent dan wel op afgesproken tijden een deel van het gebouw
Overigens breekt koop geen huur! Wanneer de Breepleinkerk verkocht wordt zullen de
bestaande huurcontracten en andere afspraken geldig blijven. Daarom is in het programma
van eisen voor de Nieuwe Breepleinkerk er rekening mee gehouden dat de bestaande
huurders desgewenst van de kerk gebruik kunnen blijven maken.
Organisatie de Nieuwe Breepleinkerk
Om de in hoofdstuk 4 geformuleerde ambitie voor de Breepleinkerk te realiseren zijn zoals
gemeld drie organisaties in beeld: de stichting Schuilplaats Orgelzolders Rotterdam, de
stichting vrienden van de Breepleinkerk en de stichting Veelkleurige Religies Rotterdam.
Uitgangspunt is dat het OCB als beheerorganisatie van de kerk stopt met haar werkzaamheden zodra het eigendom van de kerk is overgedragen.
Een overkoepelende stichting ‘de nieuwe Breepleinkerk’ kan vervolgens de uitvoering van
alle activiteiten coördineren en stroomlijnen. Deze stichting wordt gevormd door in ieder
geval vertegenwoordigers van de bovengenoemde drie partijen. Te overwegen is nog andere
betrokken partijen in de stichting op te nemen.
Daarbij lijkt het wenselijk om een directeur/coördinator en waarschijnlijk ook een conciërge
aan te stellen, ten einde een goed programma te realiseren en het gebouw adequaat te
beheren en te exploiteren.
De stichting de Nieuwe Breepleinkerk heeft de volgende taken:
 treedt op als hoofdhuurder van het gebouw.
 treedt op als verhuurder van delen van de Breepleinkerk aan de stichting SOR, de
stichting VRR, de stichting Vrienden van de Breepleinkerk en aan externen.
 draagt zorg voor de horecavoorziening.
 treedt op als werkgever voor eventueel in dienst te nemen directeur en conciërge.
 zorgt voor het aanvullend WIJ-programma.
 zorgt voor een stevige verankering in de buurt.
In schema:
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7. Exploitatie en fondswerving.
In september en oktober 2016 heeft Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V een haalbaarheidsonderzoek Breepleinkerk uitgevoerd dat bestaat uit
a) inventarisatie van bestaand materiaal over de kerk.
b) rapportage van de bouwtechnische staat door een restauratiedeskundige.
c) kostenraming van het achterstallig onderhoud en noodzakelijke verbeteringen.
d) m2- en toegangsanalyse van de verschillende delen van het kerkgebouw (vlekkenplan).
e) benoeming van een aantal toevoegingen/ingrepen om de publiekstoegankelijkheid en
bruikbaarheid te verbeteren.
f) investerings- en exploitatieberekening voor een indicatie van de haalbaarheid.
De onderdelen d) en e) zijn verwerkt in het schetsontwerp dat in hoofdstuk 4 is opgenomen
Het bouwkundige onderzoek en kostenraming ligt (beperkt) ter inzage bij Stadsherstel.
Het haalbaarheidsonderzoek – gefinancierd uit een bijdrage van de stichting ‘tTrekpaert – zal
nog uitgebreid worden met een asbestonderzoek en een onderzoek naar de huidige en
toekomstige installaties in het gebouw. Hiertoe is een subsidieaanvraag gedaan bij de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De daarvoor vereiste eigen bijdrage wordt tevens gefinancierd
door stichting ‘tTrekpaert.
Exploitatieopzet onderdeel restauratie en verbouwing
De exploitatieopzet voor de restauratie en verbouwing van de Nieuwe Breepleinkerk gaat uit
van de ontwikkeling van de kerk inclusief de vier woningen en ziet er op basis van de
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek als volgt uit:
INVESTERINGEN
Aankoop (marktwaarde)
Aankoopprijs
Overdrachtsbelasting
Aanloopkosten

€.---------------€.---------------€.---------------Totaal aankoopkosten

Verbouwing- en restauratiekosten
Cascorestauratie kerk
Kosten herbestemming
Projectbegeleiding
Terreininrichting
Aansluiten Nutsvoorzieningen
Totaal verbouwing- en restauratiekosten
Subtotaal investeringen

€.-----------------

€.---------------€.---------------€.---------------€.---------------€.---------------€. ---------------€. ----------------
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SUBTOTAAL INVESTERINGEN

€. ---------------

Bijkomende kosten
Kosten vergunningen leges
Architectenkosten
Bouw-adviesbureaus
Overige advieskosten
Overige bijkomende kosten

€. ---------------€. ---------------€. ---------------€. ---------------€. ---------------Totaal bijkomende kosten

Overige kosten
Kosten onvoorzien
Dekking voor algemene kosten
Dekking projecturen eigen personeel
Communicatie
Voorfinancieringsrente
Niet verrekenbare BTW
Totaal overige kosten

€. ---------------

€. ---------------€. ---------------€.
0,-€. ---------------€. ---------------€.
0,-€. ----------------

TOTAAL INVESTERINGEN

€. 3.182.560,--

DEKKING
Lening NRF-1
Lening NRF-2
Fondswerving diverse fondsen
Inzet eigen vermogen SHR
Inkomsten uit verkoop na renovatie

€. 851.900,-€. 305.660,-€. 1.500.000,-€. 300.000,-€. 225.000,--

TOTAAL DEKKING

€. 3.182.560,--

FINACIERINGSLASTEN
Lening NRF-1
Lening NRF-2
Inzet vermogen SHR
FINANCIERINGSLAST

Soort
Annuïtair
Annuïtair
Aflossingsvrij

Bedrag
€. 851.900,-€. 305.660,-€. 300.000,-€. 1.457.560,--

Looptijd
30 jaar
30 jaar
0

Rente
1,5%
3.5%
4%

Jaarlijkse last
€. 35.472,-€. 16.619,-€. 12.000,-€. 64.091,--
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EXPLOITATIELASTEN
Voorziening onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Overige kosten + servicekosten
Beheerkosten derden
Beheerkosten gebouweigenaar

20% x jaarhuur
5% x jaarhuur
1% x jaarhuur
5% x jaarhuur
4% x jaarhuur

TOTAAL EXPLOITATIELASTEN

35% x jaarhuur

€. 22.980,-€. 5.745,-€. 1.149,-€. 5.745,-€. 4.596,-€. 40.215,--

HUUROPBRENGSTEN
Verhuur
Kerkzaal en buurtvoorzieningen
Stichting SOR
Stichting VRR
Horeca
Gezamenlijke entree

M2 GBO/VVO
595
345
255
220
55

Huurprijs/jaar
€. 70,-€. 90,-€. 90,-€. 70,-€. 70,--

TOTAAL HUUROPBRENGSTEN

Jaarhuur
€. 41,650,-€. 31.050,-€.22.950,-€. 15.400,-€. 3.850,-€. 114.900,--

EXPLOITATIEOPZET
Jaarlijkse Lasten
Financieringslasten
Exploitatielasten
TOTAAL JAARLIJKSE LASTEN
Jaarlijkse inkomsten
Huuropbrengsten
TOTAAL JAARLIJKSE INKOMSTEN

€. 64.091,-€. 40.215,-€. 104.306,--

€. 114.900,-€. 114.900,--

Risico’s
Om de restauratie en verbouwing van de Breepleinkerk zoals in hoofdstuk 3 en 4 beschreven,
financieel mogelijk te maken is een totale investering nodig van bijna €. 3.200.000.
Om dit te realiseren is uiteraard de eenmalige bijdrage van € 1,5 miljoen aan fondswerving
essentieel. De vervolgens resterende financierings- en exploitatielasten moeten grotendeels
opgebracht worden door de jaarlijkse huur.
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Daarbij is gezien de doelstelling en de aard van de hurende organisaties uit gegaan van
redelijk gematigde huren.
Wel zijn huurinkomsten enigermate onzeker omdat het om partijen (stichtingen) gaat die
voor hun inkomsten deels afhankelijk zijn van fondswerving.
Een garantstelling vanuit de gemeente zou dit probleem kunnen oplossen. Gezien de relatief
lage huur is dit voor de gemeente wellicht een overzichtelijke garantstelling.
De lasten minus opbrengsten zou op basis van bovenstaande cijfers vanaf jaar 3 een
positieve kasstroom geven van ca € 8.500 per jaar en na 10 jaar een positieve kasstroom van
ca € 15.000. Gezien de investeringen en de risico’s is dit vrij minimaal en enigszins kwetsbaar.
Maar voor een non-profit organisatie zou dit acceptabel kunnen zijn.
Exploitatieopzet onderdeel hoofdgebruikers
De exploitatieopzet van de individuele (hoofd)gebruikers van de Nieuwe Breepleinkerk wordt
aan de kostenkant vooral bepaald door de jaarlijkse huur en de kosten van mogelijk aan te
trekken personeel (directeur, conciërge).
Inkomsten kunnen gevonden worden door financiële afspraken met scholen te maken, uit
kaartverkoop en via incidentele verhuur van een aantal ruimtes. Dit zal waarschijnlijk niet
toereikend zijn en jaarlijkse fondswerving lijkt hierbij zeker de eerste jaren ook noodzakelijk.
Fondswerving
De nodige fondswerving voor de Breepleinkerk is te onderscheiden in:
 Fondswerving ten behoeve van de restauratie en verbouwing van de kerk.
 Fondswerving ten behoeve van het functioneren van de afzonderlijke gebruikers.
Essentieel is om beide trajecten voortdurend met elkaar af te stemmen.
Een belangrijke ambassadeur van het project Breepleinkerk is burgemeester Aboutaleb.
Door de relatie van het verhaal van de orgelzolders met het concept van de WIJ-samenleving
zoals verwoord in zijn essay, kan de burgemeester een belangrijke rol spelen in de
fondswerving, mogelijk samen met anderen. Hij heeft aangegeven daartoe bereid te zijn.
Fondswerving ten behoeve van restauratie en verbouwing
De opgave is om ca 1,5 miljoen aan eenmalige bijdragen te realiseren aan fondsen voor
restauratie en verbouwing.
Dit is een aanzienlijke klus en het is aan te bevelen hier speciaal iemand tijdelijk voor aan te
trekken en mee te belasten.
Stadsherstel Historisch Rotterdam NV heeft aangegeven om – wanneer zij de verdere
ontwikkeling van de kerk ter hand nemen – hierin te willen ondersteunen.
Om tot succesvolle fondswerving te komen zal het projectplan via verschillende media door
vertaald moeten worden. Gedacht wordt aan een samenvatting (folder), film, website en er
zal er gebruik gemaakt gaan worden van social media.
Gezien de toekomstige functie van het gebouw en de relatie met de WO-II lijken het
Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (V-fonds) en gezien de doelstelling en
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de relatie met Rotterdam, de stichting de Verre Bergen kansrijke fondsen. Daarnaast de wat
kleinere fondsen die gerelateerd zijn aan de stad Rotterdam.
Fondswerving ten behoeve van de individuele gebruikers
Daar waar bij de restauratie en verbouwing sprake is van een eenmalige bijdrage, zullen de
gebruikers (stichting de Nieuwe Breepleinkerk, de SOR , de VRR en de ‘Vrienden van’)
waarschijnlijk structurele bijdragen nodig hebben om hun activiteiten te financieren.
Zowel de SOR, VRR als de ‘Vrienden van’ hebben een beleidsplan opgesteld waarin ook de
eigen exploitatie opzet is opgenomen.
Op basis van deze exploitatieopzetten zal men zelf de nodige fondswerving moeten gaan
opzetten. Ten einde goed de weg te vinden in de wereld van fondswerving is vanuit het
netwerk van de gemeente ondersteuning aangeboden.
Inmiddels is een overzicht gemaakt van de in aanmerking komende fondsen met daarbij
zeker ook de fondsen die een binding hebben met de stad Rotterdam.
Gemeente
Zodra de organisatie van de Nieuwe Breepleinkerk staat en er een wervende aanvullende
WIJ-programmering gerealiseerd wordt kan de Nieuwe Breepleinkerk mogelijk meedraaien in
de volgende ronde van het stedelijk Cultuurplan Rotterdam.
De definitieve verdeling van de subsidies voor het Rotterdamse Cultuurplan 2017-2020 is
inmiddels gemaakt. De komende vier jaar wordt ruim 80 miljoen euro verdeeld over 86
culturele instellingen in Rotterdam. Vanaf 2020 kan hier weer op aangevraagd worden.
Dit sluit goed aan op de planning van de oplevering van de restauratie en verbouw.
Tot die tijd is de gemeente mogelijk bereid om een deel van de programmering van
(beperkte) aanvullende financiering te voorzien.
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8. Vervolg.
Met vaststelling van dit projectplan ligt er een inhoudelijke basis en een heldere exploitatieopzet waarmee de Breepleinkerk een gezonde nieuwe toekomst kan krijgen en de door de
betrokken partijen geformuleerde ambities gerealiseerd kunnen worden.
Echter om de ambitie te kunnen realiseren zijn twee zaken cruciaal.
 Verwerving van de kerk door Stadsherstel Historisch Rotterdam NV of een andere
betrokken monumentenorganisatie. Slechts alleen dan is een verantwoord beheer en
toekomstige zorg voor de kerk goed te realiseren.
 Een succesvolle fondswerving zowel voor de restauratie als voor de individuele
toekomstige gebruikers.
Het gaat om veel geld. Het mag duidelijk zijn dat alleen op basis van de in paragraaf 3
omschreven ambitie het mogelijk is om de nodige fondsen te verkrijgen.
De volgende planning ligt vervolgens voor ons:
1. Na vaststelling van het projectplan (door OCB, SOR. VRR, ‘Vrienden van’ en gemeente)
medio februari 2017 dient er als eerste zo snel mogelijk duidelijkheid te komen of
verwerving door Stadsherstel in principe mogelijk is.
Het college van kerkrentmeesters van de PgRZ heeft toegezegd dat uiterlijk maart 2017
er meer duidelijkheid is over het verwervingstraject met de Levend Woord gemeente.
Als verwerving door de Levend Woord gemeente niet aan de orde blijkt, dan dienen de
verkennende gesprekken over de verwerving van de Breepleinkerk tussen het college van
kerkrentmeesters van PGRZ en Stadsherstel Historisch Rotterdam NV zo snel mogelijk
daarna te starten.
Voor dit traject moet zeker een periode van enkele maanden (april 2017 – augustus
2017) worden uitgetrokken.
2. Als duidelijk is dat verwerving door Stadsherstel voor de PgRZ tot de mogelijkheden
behoort (maart 2017) dient snel daarna de overkoepelende stichting ‘de Nieuwe
Breepleinkerk’ opgericht te worden (april 2017 – juni 2017).
3. Direct na oprichting van de overkoepelende stichting ‘de Nieuwe Breepleinkerk’ kan het
traject van fondswerving starten.
Dit traject beslaat de periode april 2017 tot eind 2017.
4. Na een principe overeenstemming over de mogelijke verwerving van de Breepleinkerk en
duidelijkheid of fondswerving een succesvolle uitkomst heeft dient de Raad van
Commissarissen van Stadsherstel officieel groen licht te geven voor een verwerving en
verdere ontwikkeling door Stadsherstel.
Bij gunstige uitkomst van aankooponderhandelingen en fondswerving kan dit mogelijk
eind 2017 plaats vinden.
5. Vervolgens dient de nieuwe eigenaar een definitief restauratie- en verbouwingsplan te
laten opstellen. Hiervoor moet zeker een jaar voor worden uitgetrokken (begin 2018 –
eind 2018).
6. De aanbesteding van de restauratie en verbouwing zou – wanneer de voorgaande
planning gehaald wordt –eind 2018 kunnen plaatsvinden.
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7. De daadwerkelijke restauratie en verbouwing van de kerk vindt dan plaats in de periode
eind 2018 tot begin 2020.
8. Begin 2020 kan de Nieuwe Breepleinkerk officieel in gebruik genomen worden.
We hoeven dus niet stil te zitten! Naast bovenstaande acties kunnen de activiteiten van de
SOR en van de ‘Vrienden van’ op de huidige wijze doorgaan.
Tevens kan ook de VRR hopelijk snel aan de gang met het Educatief centrum Wereldreligies.
En afhankelijk van de uitkomst van het verwervingstraject kan mogelijk vanaf het voorjaar
2017 ook een start gemaakt worden met de invulling van een deel van het overkoepelend
WIJ-programma!
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