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Ieder jaar organiseren Stichting Open Monumentendag Gouda en de Historische Vereniging die 
Goude voorafgaand aan Open Monumentendag een lezing. Op 5 september 2011 was er een lezing 
over herbestemming: nieuw gebruik-oud gebouw. In Gouda zijn mooie voorbeelden te vinden van 
herbestemming, zoals het Badhuis aan de Lange Groenendaal en de voormalige katholieke H. 
Sacramentskerk in de wijk Korte Akkeren. Deze kerk heeft als nieuwe bestemming: 
gezondheidscentrum. In 2006 is gestart met de werkzaamheden t.b.v. de herbestemming; het 
interieur werd uit de kerk gehaald en de heistellingen werden naar binnen gebracht. Gelukkig zijn 
er nog ornamenten in de kerk bewaard gebleven en er is zelfs in een hoek van de kerk een klein 
kapelletje gerealiseerd. 
 
Harrie van Os was bij de transformatie van de Sacramentskerk naar een gezondheidscentrum. De 
voormalige katholieke H. Sacramentskerk aan de Jacob van Lennepkade in Korte Akkeren heeft een 
nieuwe bestemming gekregen: gezondheidscentrum. Doordat het kerkbezoek afnam en het 
onderhoud van de kerk hoge kosten met zich meebracht, zag het kerkbestuur zich genoodzaakt, om 
in overleg met het Bisdom, de erediensten te stoppen en de kerk te sluiten. De mensen uit de wijk 
wilden echter de kerk graag behouden. Het is een mooi herkenningspunt in de wijk en tevens een 
mooi monumentaal pand. 
 
Gerrit Bikker is de architect van de verbouwing tot gezondheidscentrum. Hij was verbonden aan het 
architectenbureau Abken b.v. Bij het ontwerpen van de Sacramentskerk tot gezondheidscentrum is 
geprobeerd de oude elementen deels te behouden. De identiteit van het nieuwe wordt daardoor 
met het oude verbonden en krijgt zo karakter. 
 
Esther Agricola is verbonden aan Bureau Monumenten en Archeologie in Amsterdam. Eerder werkte 
zij bij diverse organisaties op het gebied van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Zij studeerde 
kunstgeschiedenis maar na een aantal jaren stapte ze over op architectuurgeschiedenis. Zij rondde 
haar studie af met een onderzoek naar de wederopbouw in Nederland. 
 
Deze drie sprekers kwamen aan het woord tijdens de lezing op 5 september. 

 

http://www.monumentenstad.nl/

