
Inventarisatie Kerkenvisie – antwoorden uit vragenlijst voor kerkeigenaren (kerkgenootschappen en particuliere eigenaren) 
7 februari 2022 

Plaats kerkgebouw Naam Kerkgenootschap/ 
Kerkeigenaar 

Wilt u meer informatie 
ontvangen over 
verduurzaming van het 
kerkgebouw? 

Ziet u mogelijkheden om 
zelf het kerkgebouw te 
verduurzamen in de 
komende vijf jaar? 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw wel zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw niet zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Acquoy Hervormde gemeente 
Acquoy 

Nee Nee     

Asperen Hervormde gemeente 
Asperen 

Ja Nee   Onvoldoende financiële middelen 

Asperen Gereformeerde Kerk 
Asperen 

Ja Nee   daar zijn geen plannen voor 

Beesd Protestantse gemeente 
Beesd 

Ja Nee     

Beesd Heilige 
Suitbertusparochie 

Ja Nee   maar zijn wel geïnteresseerd in 
eventuele mogelijkheden. 

Buurmalsen Hervormde Gemeente 
Buurmalsen 

Ja Nee   Weinig mogelijkheden, omdat de 
kerk monumentaal is. 

Deil Protestantse gemeente 
Deil en Enspijk 

Ja Ja Qua energie: Plafond waaiers voor 
warmte verdeling optimalisatie. 
Qua gebruik: andere toepassingen, 
al dan niet in combinatie met 
gebruik aanpandig gebouw 
Kerkesteijn. Een proj groep is 
daarmee bezig ,ook in overleg met 
de gem West Betuwe 

  

Enspijk Protestantse gemeente 
Deil en Enspijk 

Ja Ja Qua energie: Plafond waaiers voor 
warmte verdeling optimalisatie. 
Qua gebruik: andere toepassingen, 
al dan niet in combinatie met 
gebruik aanpandig gebouw 
Kerkesteijn. Een proj groep is 
daarmee bezig, ook in overleg met 
de gem West Betuwe 
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Plaats kerkgebouw Naam Kerkgenootschap/ 
Kerkeigenaar 

Wilt u meer informatie 
ontvangen over 
verduurzaming van het 
kerkgebouw? 

Ziet u mogelijkheden om 
zelf het kerkgebouw te 
verduurzamen in de 
komende vijf jaar? 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw wel zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw niet zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Est Hervormde Kerk Est Weet ik niet Ja Isolatie van het plafond aan de 
kant van het dak (dakpannen) 
(subsidie) 

  

Geldermalsen Gereformeerde 
Gemeente in Nederland - 
Geldermalsen 

Ja Ja Zonnepanelen   

Geldermalsen Oud Gereformeerde 
Gemeente in Nederland 

Weet ik niet Nee     

Geldermalsen Hervormde gemeente 
Geldermalsen 

Ja Nee     

Geldermalsen PKN Gereformeerd 
Geldermalsen 

Ja Ja Zonnepalen - andere verwarming   

Geldermalsen Heilige 
Suitbertusparochie 

Nee Nee   Niet relevant in verband met de 
ideeën voor de nabije toekomst. 

Gellicum Heilige 
Suitbertusparochie 

Ja Ja Dat dient echter in samenwerking 
met de gemeente te gebeuren. 

  

Haaften Hervormde gemeente 
Haaften 

Nee Nee     

Heesselt Protestantse gemeente 
Varik-Heesselt 

Ja Nee     

Hellouw Hervormde gemeente 
Hellouw 

Ja Ja Komend jaar worden 
zonnepanelen geplaatst op kerk en 
pastorie 
De verlichting kan worden herzien 
Verwarming is moeilijk vanwege 
het gebruik, het gebouw hoeft 
maar een beperkt deel van de tijd 
warm te zijn. Hiervoor zou advies 
wellicht kunnen helpen. 
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Plaats kerkgebouw Naam Kerkgenootschap/ 
Kerkeigenaar 

Wilt u meer informatie 
ontvangen over 
verduurzaming van het 
kerkgebouw? 

Ziet u mogelijkheden om 
zelf het kerkgebouw te 
verduurzamen in de 
komende vijf jaar? 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw wel zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw niet zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Herwijnen Gereformeerde Kerk 
Herwijnen 

Ja Ja Led verlichting/ waterverbruik/ 
automatische verlichting toiletten/ 
opvang en gebruik regenwater 

  

Herwijnen Hervormde Kerk 
Herwijnen 

Ja Ja Aanbrengen isolatie dak   

Meteren Hervormde Gemeente te 
Meteren 

Ja Ja Misschien zonnepanelen op de 
grond, niet op het dak! 

  

Neerijnen Hervormde Gemeente 
Waardenburg en 
Neerijnen 

Ja Ja Energiegebruik - elektrische 
installatie - verlichting 

  

Opijnen Hervormde gemeente 
Opijnen en Tuil 

Ja Nee     

Rumpt Nederlands Hervormde 
gemeente Rumpt 

Ja Ja Ledverlichting zou een 
mogelijkheid zijn, maar verder het 
we een oud, monumentaal pand 
dat zich slecht laat isoleren. We 
hebben al zoveel mogelijk zaken 
verduurzaamd. 

  

Spijk Hersteld hervormde 
gemeente Spijk 

Ja Nee     

Tuil Hervormde gemeente 
Opijnen en Tuil 

Ja Ja Maar de mogelijkheden zijn zeer 
beperkt. 

  

Varik Protestantse gemeente 
Varik- Heesselt 

Ja Nee     

Varik Heilige 
Suitbertusparochie 

Ja Ja Restauratie + isolatie glas in lood 
ramen (dit project loopt reeds). En 
we staan natuurlijk open voor 
goede suggesties en/of ideeën 
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Plaats kerkgebouw Naam Kerkgenootschap/ 
Kerkeigenaar 

Wilt u meer informatie 
ontvangen over 
verduurzaming van het 
kerkgebouw? 

Ziet u mogelijkheden om 
zelf het kerkgebouw te 
verduurzamen in de 
komende vijf jaar? 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw wel zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Toelichting mogelijkheden om 
kerkgebouw niet zelf te 
verduurzamen in de komende vijf 
jaar 

Vuren Gereformeerde kerk 
Vuren 

Ja Ja We zijn aan het 'sparen' voor 
dakrenovatie en zonnepanelen. Het 
dak wordt hier en daar slecht. 
Gezien de te verwachte kosten zal 
dit nog zeker 5 jaar gaan duren. 

  

Vuren Thaborkerk - 
Protestantse gemeente 
Vuren 

Nee Ja Vloerverwarming - we hebben 36 
zonnepanelen op het dak - alle 
muren geïsoleerd - verlichting 
zuinig 

  

Waardenburg Gereformeerde 
Gemeente in Nederland - 
Waardenburg 

Nee   Niet direct, misschien 
zonnepanelen/warmtepomp 

  

Waardenburg Hervormde Gemeente 
Waardenburg burg 
Waardenburg 

Ja Ja Energiegebruik - elektrische 
installatie - verlichting 

  

 


