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BOEi wordt eigenaar van ‘het witte kerkje’ 

Kerk ‘De Terp’ in Oudorp behouden voor de 
toekomst 
 
 
De Protestantse Gemeente Alkmaar (PGA) draagt in november 2015 het eigendom van de kerk ‘De 
Terp’ over aan BOEi, de Nationale Maatschappij tot Restaureren & Herbestemmen van Cultureel 

Erfgoed. Voor Oudorp betekent dit dat de karakteristieke kerk behouden blijft als beeldbepalend 
monument in de historische dorpskern. Een resultaat dat behaald kon worden dankzij de inzet van de 
Protestantse Gemeente Alkmaar en talloze vrijwilligers, die zich gaan inzetten om de kerk voortaan te 
exploiteren. Het komende jaar wordt groot onderhoud gepleegd aan de kerk. Waar nodig en indien 
mogelijk wordt de kerk, samen met de toren, gerestaureerd. BOEi heeft hiertoe een subsiedieaanvraag 

ingediend bij de provincie Noord-Holland. Zowel de Protestantse Gemeente Alkmaar als de burgerlijke 
gemeente Alkmaar zijn bereid gevonden een bijdrage te leveren aan het toekomstig onderhoud.  

 
Verandering van eigenaar 
In 2013 besloot de kerkenraad vanwege een dalend ledenaantal en daarmee dalende inkomsten om 
drie van de vijf kerkgebouwen te verkopen. De sierlijke kerk ‘De Terp’ was hier één van, omdat het te 
klein is om te kunnen fungeren als één van de twee overgebleven kerkgebouwen. Om de kerk te 
behouden voor het dorp werd gezocht naar een nieuwe eigenaar die het behoud van monumentaal 
erfgoed nastreeft. Die werd gevonden in BOEi, een organisatie die zich ten doel stelt cultureel erfgoed 

te restaureren en te herstemmen. Industriële, religieuze en agrarische gebouwen met een belangrijke 
historische waarde worden hierdoor behouden voor toekomstige generaties.  
 
Exploitatie van De Terp 
Eén van de voorwaarden van BOEi om De Terp over te nemen was voldoende draagvlak in het dorp om 
het kerkgebouw te exploiteren. En dat was er! Een aanzienlijk deel van de Protestantse Gemeente 

Alkmaar en veel vrijwilligers uit de omgeving vormden de Stichting Op De Terp, een prachtig initiatief! 
Deze stichting biedt nu, samen met BOEi, een nieuwe toekomst aan het kerkgebouw. Na overdracht 

van de kerk zal BOEi een huurovereenkomst sluiten met de Stichting Op De Terp en zal De Terp haar 
nieuwe functie kunnen gaan vervullen.  
 
  



De Terp 

De kerk ‘De Terp’ wordt vanwege het pleisterwerk in de volksmond ‘het witte kerkje’ genoemd. Het 

ligt ietwat verhoogd in de omgeving, op een natuurlijke duinheuvel, mogelijk de resten van vorige 

kerken.  

Deze ligging bezorgde de kerk de bijnaam De Terp. Al in de 11e eeuw stond hier een kerkje, 

waarschijnlijk van hout. In de 12e of 13e eeuw werd deze vervangen door een kerk van baksteen met 

een kerktoren in Romaanse stijl. In de kerk bevindt zich een monumentaal orgel van Ypma. 

 

Ten zuiden van de kerk ligt de openbare begraafplaats. In de toekomst moet deze los van de kerk 

kunnen blijven functioneren. Een eigen toegang is hierbij vereist. De begraafplaats is en blijft 

eigendom van de gemeente Alkmaar. 

 

De omgeving van het kerkgebouw ademt nog het authentieke Oudorp, met het raadhuis (in gebruik 

als kantoor) naast de kerk en een oude boerderij uit 1859.  
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