tijdschrift van de rijksdienst voor het cultureel erfgoed 1 2019

16
Het internationale succes van de Petruskerk in Vught

Het

recept

Na de transformatie bezit de Petruskerk in Vught zijn ruimtelijkheid nog
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De monumentale Petruskerk in Vught functioneert tegenwoordig als bibliotheek, museum, winkel en workshop-ruimte. De transformatie is geslaagd.
En internationaal vermaard. Wat was het recept? En is het wel normaal dat
zoiets dertien jaar duurt? arno schut

H

Zeven lokale ondernemers
besloten de kerk te redden

is maatwerk, maar enkele zaken vallen op in Vught.
Allereerst het belangrijkste: de vele Vughtenaren
die zich op verschillende manieren hebben ingezet
voor het behoud van hun kerk. De vrees binnen de
Vughtse gemeenschap was dat sluiting zou leiden
tot de sloop van dit beeldbepalende monument. Een
groep betrokken inwoners, die zich verenigden in de
Stichting tot Behoud van de Petruskerk, wist allereerst de bisschop ervan te overtuigen om de plannen
voor een culturele bestemming goed te keuren.

Vele hobbels
Daarna volgden nog vele hobbels om te nemen. Bij
de uitwerking van de plannen en voor de exploitatie
werd een lokale woningbouwvereniging aangetrokken. Deze trok zich halverwege terug. Toekomstige
gebruikers haakten af. Maar zeven lokale ondernemers besloten de kerk te redden en richtten DePetrus
BV op. De kerk werd in erfpacht overgenomen van de
parochie. Rendementen uit de bv worden niet uitgekeerd. Winst komt ten goede aan de lokale gemeenschap. De opeenvolgende uitdagingen maakten dat
het proces dertien jaar duurde. Een lange, maar niet
uitzonderlijk lange periode. Gelukkig hebben de
initiatiefnemers van het eerste uur vastgehouden aan
hun ideaal om de kerk voor Vught te behouden.
Zonder subsidie van de gemeente, de provincie en het
Rijk was deze transformatie niet mogelijk geweest.
Voor de cascorestauratie was een bedrag van € 2,4
miljoen nodig. Daar droeg de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed ruim € 1,4 miljoen aan bij. Dat
was een subsidie uit een regeling voor de restauratie
van onder andere monumentale kerkgebouwen,
mogelijk gemaakt door het extra geld dat het kabinet-
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et begon omdat er kalk uit het gewelf viel.
De parochie maakte zich zorgen over de
bouwkundige toestand van de Petruskerk,
in Vught, Noord-Brabant. In 2005 sloot
ze de kerk. Vorig jaar werd het gebouw feestelijk heropend. Tussen sluiting en heropening zat maar liefst
dertien jaar. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Wie
vanuit Den Bosch over de A2 richting Eindhoven rijdt,
ziet uit het hart van Vught het majestueuze silhouet
van de Petruskerk opdoemen. Deze enorme kerk is
tussen 1881 en 1884 gebouwd, naar ontwerp van de
Duitse architect Carl Weber. Tijdens de bouw stortte
een gedeelte van het noordelijke transept in, waarbij
acht personen om het leven kwamen.
De geplande gemetselde vieringkoepel werd niet
meer gebouwd. Daarvoor in de plaats kwam een kleinere koepel van hout. De zogeheten kruiskoepelkerk
bevat elementen in neoromaanse stijl en Rijnlandse
gotiek. Binnen bevinden zich schilderijen en muurschilderingen van de Vughtse kunstenaar Carel Grips.
Met de bouw van deze kerk maakten de katholieken
in Vught zich weer zichtbaar in de samenleving. Bij
de aanwijzing tot rijksmonument in 2001 werd de
betekenis van de Petruskerk voor het aanzien van de
dorpskern van Vught benoemd. Die is groot.

De kerk is nu voorzien van enkele aanbouwen

Balkenende I in 2008 vanuit een begrotingsoverschot
beschikbaar stelde. Een andere belangrijke bijdrage
leverde de gemeente Vught. Die was er in de eerste
fase niet inhoudelijk bij betrokken. Wél stelde ze budget beschikbaar voor de cascorestauratie. De betrokkenheid veranderde toen de gemeente in een nieuw
bestuursakkoord erfgoed tot een van de speerpunten
verklaarde. Ze stelde een projectleider aan en werkte
actief mee aan het verplaatsen van de bibliotheek en
van de stichting Anders Bezig Zijn naar de Petruskerk.

De nodige vraagtekens
Tijdens het proces gaf de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed de betrokkenen advies hoe je
bepaalde aspecten van de transformatie het beste aan
kon pakken. Hoewel de eerste plannen voor de nodige vraagtekens en discussie zorgden, adviseerde de
dienst positief over de inbouw van balkons, die zich
in vloeiende lijnen door het monument begeven, en
over nieuwe aanbouwen aan de buitenkant. Door
hier enkele bedrijven in onder te brengen konden
de aanpassingen binnen bescheiden blijven en is de
ruimtelijkheid van de kerk behouden gebleven.
De Rijksdienst was ook bij de restauratie betrokken.
Een belangrijk discussiepunt betrof de leien. De leien
die op het dak lagen, waren niet meer leverbaar en
het alternatief dat er wat kleur betreft het beste bij
paste, was te duur. Op basis van oude afbeeldingen en
ontwerptekeningen is toen besloten om de vieringtoren van een goedkopere, antracietkleurige lei te
voorzien en de overige te herstellen daken van een
paarse en duurdere soort. 135 jaar na de bouw heeft
de Petruskerk weer een centrale plaats in de Vughtse
gemeenschap gekregen. Ook nu, nu de transformatie
is afgerond, zijn er nog vele Vughtenaren actief bij de
kerk betrokken. Elke bezoeker krijgt bij de ingang een
hartelijk welkom van een van de vele vrijwilligers.

Een andere functie
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In de jaren sinds de sluiting is de Petruskerk niet
alleen weer in goede bouwkundige staat gebracht,
maar kreeg het gebouw ook een andere functie.
Het is onttrokken aan de katholieke eredienst. De
Vughtenaren gaan nu elders ter kerke. Het meubilair
staat tegenwoordig in een nieuwe kerk in de
Oekraïense stad Lviv. De Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed is nauw betrokken geweest bij de transformatie van de Petruskerk tot bibliotheek, Vughts Museum,
Wereldwinkel en workshop-ruimten voor de stichting
Anders Bezig Zijn. Vught heeft zich er internationaal
mee op de kaart gezet. Buitenlandse media zoals CNN
en het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schreven
enthousiast over deze geslaagde functieverandering.
Grote aantallen bezoekers uit binnen- en buitenland
weten de Petruskerk nu te vinden. Een forse groep
vrijwilligers uit de Vughtse samenleving zet zich in
voor het draaiende houden van de kerk.
Wat is nu het recept voor deze geslaagde ‘herbestemming’? En is een periode van dertien jaar normaal
bij een dergelijke aanpassing? Wie zitten er achter
deze succesvolle transformatie? Elke herbestemming
In deze nis is de religieuze functie van het gebouw bewaard gebleven

Arno Schut, adviseur bouwkunde bij de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, was betrokken bij deze restauratie en
transformatie, a.schut@cultureelerfgoed.nl.

