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Sa 

BSB 
!r 'Herarchitectuur' is in 

art met een historisch en 

typologisch vooronderzoek naar de houdingen van 

architecten ten aanzien van ontwerpen aan historische 

gebouwen. Dit onderzoek vormde de inleiding van een 

ontwerpopgave met als thema de problematiek rondom 

het herbestemmen van gebouwen. 

Dit afstudeerrapport beschrijfteen ontwerp voor 

de herbestemming van Fatimakerk in Weert. Aanleiding 

voor de keuze om dit gebouw te herbestemmen is het 

besluit van bisdom Roermond om de eredienst uit de 

naoorlogse kerk te ontrekken. Hierdoor gaat het gebouw 

een onzekere toekomst tegemoet. 

De unieke verschijning van de kerk en de 

sociale belangen rondom behoud van het gebouw 

hebben geleid tot een de ontwerpopgave: het gebouw 

wordt getransformeerd tot een nieuw muziek- en 

gemeenschapscentrum. Het ontwerp beschrijft een 

mogelijke architectonische oplossing en conceptstrategie 

voor de problematiek die speelt rondom een 

herbestemming van deze kerk. 

Door de jaren heen is de kloof tussen het 

kerkgebouwen de (wijk)gemeenschap, ook wel de 

vervreemding, alsmaar groter geworden. Het 'oude' 

centrum van de wederopbouwwijk Fatima verdwijnt 

leHeriijk en figuurlijk naar de achtergrond en raakt 

in langzaam in verval. Door de ontkerkelijking van 

de gemeenschap en het verdwijnen van de kerkelijke 

functie voldoen de architectonische uitstraling en het 

karakter van het gebouw niet meer aan de standaarden 

en eisen van de huidige tijd. De Fatimakerk lijkt als een 

gesloten sculptuur in het groene 'kerkeiland' te liggen, 

niet uitnodigend genoeg tot binnentreden en niets 

prijsgevend van zijn verrassende interieur en unieke 

kunstwerken. In het nieuwe stedenbouwkundig plan 

vormt het nieuwe muziek- en gemeenschapscentrum het 

middelpunt van een groen 'wijkeiland', een groen 'hart' 

dat fungeert als een gemeenschappelijke verblijfsruimte 

en stedenbouwkundige schakel tussen de binnenstad 

van Weert en de Fatimawijk. De voormalige kerk speelt 

daarin een hoofdrol als culturele bezienswaardigheid 

van de wijk Fatima. 

Het kerkgebouw zelf dient weer teruggegeven 

te worden aan de gemeenschap en er dient gezocht te 

worden naar een ontwerpstrategie die de verstoringen 

in de relatie tussen gebouwen gemeenschap kan 

opvangen. Bij een herbestemming van het kerkgebouw 

tot nieuw muziek- en conferentiecentrum moet de 

architectonische oplossing de middenweg ('in between') 

vormen tussen de (wijk)gemeenschap in een tijd van 



ontkerkelijking en het unieke bestaande kerkgebouw uit 'kijkdozen' bieden de bezoeker een uniek kijkje op het 

de jaren 70. park. Ze zijn verbonden met een interne, parallel aan 

Deze visie heeft geleid tot een conceptidee: de kerkwand lopende, galerij. Op deze galerij zijn 

een conceptuele architectonische 'buffer' die de voormalige abstracte glas-in-Iood ramen in roterende en 

verschillen tussen gebouwen de gemeenschap opvangt schuivende frames geplaatst. De kunstwerken fungeren 

en daarbij de architectonische overgangsfase vormt als akoestische reflectieschermen. De voormalige 

tussen 'binnen' en 'buiten'. Het betreft hier een oplossing kerkzaal kenmerkt zich door variabel gebruik van de 

waarbij het bestaande gebouw wordt gerespecteerd ruimte. Er kunnen behalve muzikale activiteiten, ook 

en een samenwerking aangaat met een nieuw element: conferenties, workshops en markten gehouden worden. 

een 'filter' of 'vlies'. Dit'in between screen' vormt de Met 3 verschillende lagen gordijnen en bewegende 

geleidelijke overgang tussen de gesloten bakstenen akoestische systemen wordt een variabele akoestiek 

wand van de kerk en het omliggende park. De bewerkstelligd. 

voormalige koortoren zit als een historisch artefact 

verborgen achter een fIlterdunne vliesgevel. Voorzichtig 

wordt er op die manier wat prijsgegeven van het 'oude' 

gebouwen de bewegingen achter de schermen. 

Door de toevoeging van een transparante 

schil rondom de oude torenwand wordt het gebouw 

toegankelijker en de drempel tot binnentreden verlaagd. 

Met de nieuwe meerzijdige oriëntatie verandert ook 

de ontsluiting, structuur en zonering van het gebouw. 

Eén gebouwzijde staat in open verbinding met het 

omliggende park. Hierdoor verloopt de overgang van 

gebouw naar park geleidelijker en verdwijnt de 'harde' 

scheiding tussen binnen en buiten. Strak vormgegeven 

Concluderend wordt met dit ontwerp voor de 

voormalige Fatimakerk een mogelijke architectonische 

strategie aangedragen die kan worden ingezet bij 

ontwerpopgaven rondom de problematiek van het 

herbestemmen van kerken. Het ontwerp geeft een 

antwoord op het probleem van de vervreemding tussen 

gemeenschap en gebouw in een tijd van ontkerkelijking. 

Wat resulteert, is een gedurfd, creatief en uniek 

ontwerp, dat rekening houdt met de karakteristiek en 

vormentaal van de voormalige kerk en wat de discussie 

rondom de herbestemming van de Fatimakerk hopelijk 

doet oplaaien. 
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1 - Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag met daarin de resultaten Ik hoop dat mijn ontwerpideeën zorgen voor een 

van een onderzoek rondom het thema 'Herarchitectuur' nieuwe eyeopener in de discussie over wat te doen met 

en de daaruit volgende ontwerpopgave: de de Fatimakerk in de nabije toekomst en ik zal ook zelf 

herbestemming van de Fatimakerk in Weert tot een daarbij mijn steentje bijdragen. 

Muziek- en Gemeenschapscentrum. 

Met deze scriptie zal ik de masteropleiding 'Architectural Dirk Reijnders, november 2010 

Engineering' aan de faculteit Bouwkunde op de 

Technische Universiteit Eindhoven afronden. 

In een onderzoek- en ontwerpproces met goede 

en mindere goede fasen heb ik veel geleerd en met 

veel plezier gewerkt aan de ontwerp opdracht en de 

daaraan gerelateerde onderzoeken. 

Het resultaat is tot stand gekomen met de hulp van veel 

verschillende personen en instanties die ik dan ook wil 

bedanken voor hun inzet, enthousiasme en interesse. 

Daarbij in het bijzonder de drie vaste begeleiders uit 

de afstudeercommissie : ir. Sjef van Hoof, prof. ir. Jan 

Westra, en prof ir. Renz van luxemburg voor de goede 

begeleiding en feedback die ik van hen heb mogen 

ontvangen. Verder wil bedanken, verschillende personen 

van de gemeente Weert, de stichting 'Vrienden van de 

Fatimawijk' en wijkbewoners die mij op weg hielpen en 

met grote interesse mi jn voortgang hebben gevolgd. Als 

laatste bedank ik mijn familie, vrienden, kennissen en 

medestudenten voor hun steun en hulp. 
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2 - Inleiding 

In dit afstudeerrapport worden de problemen, 

oplossingen, ontwerpoverwegingen en resultaten 

rondom een nieuw ontwerp voor de herbestemming van 

de Fatimakerk in Weert uitgewerkt en toegelicht. Het 

ontwerp draagt een mogelijke architectonische strategie 

en oplossing aan voor de algemene problematiek rondom 

herbestemmings-opgaven: Hoe dient om te worden 

gegaan met kerkgebouwen in tijden van ontkerkelijking 

van de samenleving? 

Aanleiding voor dit afstudeerrapport vormt de 

problematiek rondom 'Herarchitectuur' en het 

vooronderzoek (Masterproject 3) rondom deze thematiek. 

Dit vooronderzoek wordt dan ook kort beschreven 

voordat er wordt overgegaan naar de eigenlijke 

afstudeeropgave. Vervolgens wordt het probleem 

gedefinieerd met behulp van onderzoeksvragen en 

hierna volgt een aansluitende visie op de problematiek. 

Deze visie leidt tot het (concept)ontwerp en de uitwerking 

daarvan. Tevens is er een speciaal hoofdstuk gewijd aan 

de rol die de akoestiek speelt in relatie tot het ontwerp. 

Ten slotte volgt er een korte conclusie. 

-8-



2 - Inleiding 

Afb 1. Een ansichtkaart uit 1960 met daarop de Fatimakerk in Weert. 

-9-



3 - Aanleiding: Vooronderzoek Herarchitecfuur 

Aanleiding voor de ontwerpopgave vormt het bestaande bouwdeel: was het een inspiratie of een last? 

vooronderzoek 'Herarchitectuur'. De opzet van dat Het conflict 'oud vs. nieuw' wordt op alle ontwerpniveaus 

vooronderzoek was als volgt: bestudeerd, zowel vanuit stedenbouwkundige inpassing, 

Hergebruik van gebouwen is een actueel thema. Wat het concept, de constructie als de materialisatie en 

kan een architect met het handhaven van gebouwen of detaillering. 

gebouwdelen? Is dit een belemmering of een verrijking 

van zijn architectuur? Als een kostenbalans wordt 

gehanteerd, is nieuwbouw meestal gunstiger. Ook is 

het vaak ingewikkeld om oude gebouwen te laten 

voldoen aan de huidige eisen en wensen. Toch wordt 

er nog regelmatig gekozen voor behoud. De vraag die 

zich dan aandient is wat behouden kan blijven en wat 

opgeofferd moet worden. Is de hoofdzaak het behoud 

van het stedenbouwkundig beeld, waardoor niet veel 

meer dan de gevel behouden moet worden? Of gaat 

het om het gehele gebouw, dat met al zijn authentieke 

karaktereigenschappen behouden moet blijven? Is het 

vanuit het oogpunt van duurzaamheid behalve voor 

erkende monumenten ook voor meer recente gebouwen 

interessant om ze te behouden en te integreren in een 

nieuwe constellatie? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is er 

onderzoek gedaan naar de gerealiseerde architectuur, 

die voor een deel uit een oud en karakteristiek gebouw 

bestaat. Er is onderzocht hoe is omgegaan met het 

-10-



Casa van Middelem-Dupont 
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3 - Aanleiding: Vooronderzoek HerarchItectuur 

Afb2. 'Coso van Midde/em-Dupont (A/varo Siza) en een gecategoriseerde contrast-analogie beschouwing ervan. 
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In het najaar van 2009 is een groep studenten gestart een project van de Portugese architect Alvaro Siza. Het 

met het uitdiepen van de vragen en problemen rondom betreft een gerestaureerde woonboerderij 'Casa van 

'Herarchitectuur' en de oplossingen en strategieën die Middelem Dupont' in de polders van België. 

architecten daarbij aandragen. De resultaten zijn in De tekeningen hiernaast in afbeelding 3 geven op een 

januari 2010 gepubliceerd in twee boeken. duidelijke manier de 'oude' en 'nieuwe' bouwdelen 

Het eerste boek betreft een statistisch georiënteerd van het ontwerp weer. Zo vertegenwoordigen de rode 

historisch en typologisch onderzoek naar architectonische kleuren de nieuwe bouwdelen. Zo ontstaat er een 

houdingen ten aanzien van ontwerpen aan historische duidelijk beeld van hoe de nieuwe ingreep in relatie 

gebouwen. staat tot het bestaande gebouw. 

Het onderzoek bevat een omschrijving van de gebruikte 

methoden, waarin de architectonische strategie, 

projectspecifieke kenmerken en een gecategoriseerde 

contrast-analogie beschouwing beschreven zijn. Hierin 

wordt ingegaan op punten als contrast-analogie, 

retorische figuren, significantie voor de strategie, 

visuele en cognitieve aspecten, metacategorieën 

etc. Om dit onderzoek uit te voeren zijn een vijftigtal 

projecten geanalyseerd en in kaart gebracht, waarna 

de resultaten van deze analyse en van de (project) 

gegevens zijn ingevoerd in een database. Het resultaat 

van het onderzoek is misschien niet optimaal geweest, 

maar de methode en de analyse van vijftig projecten 

maken dit onderzoek meer dan interessant. 

Een tweede boek bevat meer diepgaande analyses van 

projecten. Afbeeldingen 2 en 3 tonen de resultaten van 

-12-



3 - Aanleiding: Vooronderzoek Herarchitecluur 

Afb3. Een isometrie en een aanzicht van het ontwerp (rood = nieuw, grijs = oud) 
-13-



4 - De Opgave 

Het uitgebreide vooronderzoek rondom het thema 

"Herarchitectuur" (zie M3 in de inleiding) en de 

strategieën die architecten daarbij gebruiken, vormt 

de basis voor het volgende afstudeerproject waarbij 

een karakteristiek bestaand gebouw een nieuwe functie 

aan de grond. Na het uitdiepen van architect Pierre 

Weegels viel het oog op de Fatimakerk, een ander 

symbool uit de wederopbouwperiode in Weert en één 

van Pierre Weegels meeste unieke gebouwen. 

gaat krijgen. De voorwaarde was dat de met de komst Na het lezen van het hieronder gepubliceerde bericht 

van de nieuwe functie een groter programma gehuisvest uit april 2005 bleek dat er gezocht werd naar een 

diende te worden dan het bestaande gebouw met zijn passende herbestemming voor het gebouw. Na diverse 

oude functie. Verder was men vrij in het kiezen van een voorstellen is er tot op heden (jan. 2010) geen passende 

gebouwen tevens vrij in het zoeken naar een passende herbestemming gevonden die de kerk voor leegstand en 

nieuwe toekomstige functie die ondergebracht diende verder verval kan behoeden en zo het gebouw nieuw 

te worden in het gekozen gebouw. leven in kan blazen. Kortom, de ideale voedingsbodem 

voor een afstudeerproject met werkelijke belangen en 

Gebouwkeuze contacten met belanghebbenden en dus niet enkel een 

De zoektocht naar een gebouw is gestart in de stad visuele opgave. 

Weert. Via de internetsite 'www.oudekaartnederland. 

nl/ (14) '- waar een omvangrijke lijst van leegstaande 

monumenten te vinden is - viel het oog al snel op 

Sportcomplex 'De Lichtenberg' en op de eigenzinnige 

Weerter Architect Pierre Weegels, de ontwerper van 

het complex. Het sport- en recreatiecomplex stond 

symbool voor de wederopbouw van de stad Weert en 

de architectuur van het complex is boeiend te noemen. 

Nieuwe plannen voor de herbouwen reconstructie liggen 

al klaar maar tot nu toe krijgt alles nog geen voeten 

·14-



www.bisdom-roermond.nl/- April 2005 [15] 

De parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria, beter 

bekend als de Fatimakerk, in Weert wordt gesloten. De 

priesterraad van het bisdom heeft daar mee ingestemd. De 

bisschop zal binnenkort een decreet uitvaardigen waarmee 

de kerk officieel aan de eredienst wordt onttrokken. 

De Fatimaparochie verkeert al enige tijd in een situatie, 

waarin het steeds moeilijker werd om de eindjes aan elkaar 

te knopen. Ook het kerkbezoek was Rink teruggelopen. In 

overleg met het dekenaat en bisdom is besloten de kerk 

te sluiten. De parochie maakt al enige tijd deel uit van 

het cluster met de Martinusparochie (binnenstad) en de 

Franciscusparochie. 

Wanneer de kerk dichtgaat en wat er met het gebouw 

gaat gebeuren, is nu nog niet duidelijk. 

Na goede oriënterende gesprekken met de gemeente, 

leden van het kerkbestuur, enkele wijkbewoners en 

buurtverenigingen en vooral na een bezoek aan de kerk 

werd duidelijk dat er voor de unieke kerk een passende 

herbestemming diende te worden gevonden. 

4 - De Opgave 

Functiekeuze 

Het uiteindelijke ontwerp dient een mogelijke oplossing 

te geven voor het probleem waarmee de Fatimakerk, 

als centrale landmark van de wijk Fatima, te maken 

heeft. Er moet dan ook een architectonische oplossing 

komen voor het probleem van de vervreemding tussen 

de huidige gemeenschap en de oude kerk als object. 

(zie hoofdstuk 6 'probleemstelling' en 7 'visie') 

Bij het herbestemmen is het kiezen van een toekomstige 

geschikte functie voor het gebouw van groot belang. De 

functie dient dan ook gehoor te geven aan de huidige 

problematiek. 

-15-



Bij het bepalen van deze nieuwe functie zijn verschillende Sociale Aspect. 

factoren van belang. De nieuwe functie dient een bijdrage te leveren aan 

het verkleinen of verdwijnen van de kloof tussen 

Ten eerste zijn er toonaangevende onderzoeken naar 

het herbestemmen van kerken en de functies die het 

meest passend zijn. Resultaten op dat gebied uit het 

onderzoeksrapport 'Onderzoek Herbestemming kerken 

en kerklocaties' [5](Bisdom van Haarlem, Bisdom 

Rotterdam en Projectbureau Belvedere. Dec. 2008) zijn 

samengevat in het schema hiernaast. (zie afb. 4) 

Hierin zien we dat commerciële functiegroepen duidelijk 

minder geschikt lijken dan niet-commerciële en culturele 

functiegroepen. Een goede oplossing lijkt ook het 

meervoudig en/of multifunctioneel gebruik. 

Ten tweede zijn er talloze voorbeelden bekend van 

passende herbestemmingen van kerken. (zie enkele 

voorbeelden in de boeken 'Herarchitectuur', het resultaat 

van het vooronderzoek M3) 

In het licht van deze opgave hebben mede de 

onderstaande aspecten de daadwerkelijke doorslag 

gegeven voor de keuze van de nieuwe functie; een 

Muziek- en gemeenschapscentrum. 

-16-

gemeenschap en gebouw. De sociale aspecten wegen 

bij een herbestemming van dit gemeenschappelijk 

kerkgebouw dus zwaar. 

Dit bleek ook na gesprekken met wijkbewoners en 

verschillende instanties en andere belanghebbenden. 

Het gebouw moet weer teruggegeven worden aan 

de gemeenschap, de wijk Fatima en de stad Weert 

en een weloverwogen keuze van een nieuwe functie is 

daarbij erg belangrijk. AI snel werd duidelijk dat een 

multifunctioneel programma mensen aansprak. Zo bleek 

er behoefte aan een grote ruimte voor het (uit)oefenen 

van muzikale activiteiten, vergaderingen, markten, 

workshops, maar ook aan kleinere wijkgerelateerde 

activiteiten voor zowel ouderen als jongeren (speelzaal, 

dart, biljart, kaarten, dammen, schaken). Deze 

activiteiten kunnen plaatsvinden in een nieuw Muziek

en gemeenschapscentrum voor de wijk Fatima maar ook 

voor de stad Weert. Door de geschikte locatie van het 

gebouw ten opzichte van de binnenstad kan er zo een 

groter draagvlak gecreëerd worden. 



.. - De Opgave 

r-----~~~-- --- -- - - - --
;~u.nctië.g~oe~L __ --= _ = _ _ _ _ _ passend neutraal riiet~pás5e~d 

l. religieus + meervoudig gebruik6 X 

2. gebouwen voor verkeer en industrie 

3· kantoor- en handelsgebouwen 

4· gezondheidszorg. soc.verz. en detentie X 

5· restauratie. amusement- en recreatie 7 

6. religieuze functies X 

7· onderwijs. cultuur en wetenschap X 

8. woongebouwen 

9· multifunctioneel8 X 

10. overig 

1l. onbekend 

12. sloop9 

Afb4. Bij het herbes temmen van kerken wordt er vaak gesproken over een passende of een niet- passende 
functie. Nogal eens wordt dit verschil gekenmerkt door het commerciële of niet-commerciële karakter. 
(Projectbureau Be/vedere. Dec. 2008) 

X 

X 

X 

X 

.17-



Karakteristiek en kwaliteit van het bestaande gebouw. (zie 

ook hoofdstuk 5 'Analyse') 

Wat biedt het bestaande gebouw aan kwaliteiten ter 

ondersteuning van het nieuwe programma? 

Horen en zien zijn in de liturgie sinds het begin van de 

kerk met elkaar verbonden geweest. Het evangelie werd 

gelezen en gepreekt, maar ook geuit in muziek, rituelen 

en spel. De Fatimakerk is het voorbeeld van een kerk 

waarin de architectonische waaiervorm en karakteristiek 

direct voortvloeien uit de liturgie en zijn uitingsvormen. 

Het resultaat hiervan is de goede akoestiek die door 

verschillende personen aangekaard werd . Dit werd nog 

eens onderstreept tijdens het succesvolle georganiseerde 

kerstconcert in december 2009 en de daaruit volgende 

lovende reacties. 

Verder biedt de ruimtelijkheid en vorm van de zaal 

natuurlijk kansen voor tal van andere activiteiten zoals 

markten, workshops, meetings & conferenties. Kortom: 

De kerk leent zich uitstekend voor muzikale activiteiten 

en multifunctioneel gebruik. Zo ontstaat er een synergie 

tussen het 'nieuwe' en het 'oude': een moderne inpassing 

van het programma in een historische inspirerende 

omgeving. Een omgeving vol van herinneringen en 

culturele waardevolle kunstschatten die de Fatimakerk 

zo uniek maken. 

-18-

PvE. 

Hiernaast in afbeelding 5 volgt het globale programma 

van eisen voor de ontwerpopgave van het Muziek- en 

gemeenschapscentrum ingedeeld naar gebruikersgroep. 

(minimale afmetingen) 



extra: fietsenstalling 

parkgebruik 

parkeergelegenheid 

Afb5. PvE voor het toekomstige Muziek- en gemeenschapscentrum, geordend noor type gebruiker. 

4 - De Opgave 
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5 - Analyse 

Context 

De Fatimakerk, vormt het hart van de wijk Mo/enveld/ 

Fatima in Weert. Eerst volgt een korte historische schets van 

de stad Weert. Hierna wordt de Fatimawijk beschreven, het 

kerkeiland, de architect en als laatste komt de Fatimakerk 

uitvoerig aan bod. 

Weert 

Weert is ontstaan in de vroege middeleeuwen op 

hoger gelegen zandgronden (woord) aan de rand 

van de zuidelijke Peel. Eind 13e eeuw ontstond een 

ellipsvormige omwalling met vijf poorten en een gracht. 

Aan het eind van de middeleeuwen was Weert een 

bloeiende handelsstad. De stad behoorde sinds 1716 

tot het Oostenrijkse Overkwartier en werd in 1815 bij 

Nederland gevoegd. 

Maar na tijden van economische stagnering en politieke 

onrust en mede door de geïsoleerde ligging tussen de 

Peel en de Kempen, is Weert rond 1900 nog steeds 

een kleine plattelandsgemeente van nog geen 9000 

inwoners. De landbouw is er hoofdmiddel van bestaan en 

zelfs binnen de eigenlijke stadskern liggen op meerdere 

plaatsen boerderijen. 

Rond 1930 zet langzaam de industrialisatie in door de 

komst van chemische industrieën en de aanleg van de 
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spoorlijn. In die periode wordt de stad Weert grondig 

herontworpen volgens de plannen van architect en 

stedenbouwkundig ingenieur Mathieu Bauwens. Hij 

wordt in die tijd verantwoordelijk gesteld voor de 

stedelijke vernieuwing. Het middeleeuwse stadsbeeld 

verandert langzamerhand ingrijpend en na de tweede 

wereldoorlog zet de ingezette groei en ontwikkeling zich 

goed door. Buiten de hevig vernieuwde oorspronkelijke 

stadskern wordt in de naoorlogse jaren begonnen met 

de bouw van uitbreidingswijken aan de rond van de 

singels. 

Afb6. De ligging von Weert in Nederland 



5 - Analyse 

Afb7. Een luchtfoto van het huidige Weert met daarin een kaart van Weert omstreeks 1901 (de stadswal in hierin duidelijk te 
herkennen. 
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Molenveld. Er ontstonden blokken woningen aan de Mariënhagelaan, 

De wijk Tuindorp (Fatimal, ook wel Molenveld, is een de Nieuwstraat (1946l, en aan de Willem I Straat. 

van die naoorlogse uitbreidingswijken met als hart Het grootste woningbouwproject dat toen in Weert 

het Patersveld. Hier staat sinds 1906 het klooster van gerealiseerd werd moest een levendige wijk worden 

de paters van de Heilige Geest, bestaande uit een waarin verschillende bevolkingstypen zouden gaan 

groot aantal gebouwen en een seminarie. Het betreft wonen. Veel arbeiders van de oude lucifersfabriek, 

een internaat waar jongens na de lagere school een de tricotagefabriek Beerens, drukkerij Smeets en vele 

priesteropleiding volgden. andere bedrijven gingen in de wijk wonen. 

In het grote gebied, begrensd door het klooster en 

de achtertuinen van woningen aan de Nieuwstraat, 

Wilhelminastraat en de looimolenstraat, lagen rond 

1945, de sportvelden van het Bisschoppelijk College, 

gelegen aan de Wilhelminasingel. AI voor de oorlog 

waren er plannen om op Fatima een tuindorp te 

bouwen zoals die elders in Nederland ook gerealiseerd 

zijn. Na de oorlog worden er op Fatima dan ook 90 

woningen gebouwd met verschillende indelingen, grote 

achtertuinen en zelfs voor die tijd unieke voortuinen. 

·22· 

Afb8. luchtfoto van fatima, molenveld. De kerk en het klooster zijn 
beeldbepalende gebouwen. 



5 - Analyse 

. Een luchtfoto van Wffflrt. (analyse: rood = stadscentrum, geel = fatimawi;k, groen = groene hort) 



"Domus ecclesiae" (kerkeiland) 

De parochie van O.l. Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

werd in 1948 opgericht in de nieuw te bouwen woonwijk 

Molenveld j Fatima. Architect Stultiëns maakte hiertoe 

een plan voor een noodkerk. De noodkerk, gelegen aan 

de rand van het dan toekomstige kerkeiland, werd op 

19 februari 1949 in gebruik genomen als bedehuis. Het 

eenbeukige, rechthoekige gebouw zou later gebruikt 

worden als trefcentrum voor bejaarden en tegenwoordig 

heeft de scouting er zijn hoofdkwartier. 

In 1953, wordt architect Pierre Weegels door 

bouwpastoor Ehlen gevraagd een ontwerp te maken 

voor een nieuwe kerk voor de wijk Molenveld. Het 

gebouw is ontworpen als het middelpunt van het 

tuindorp en gelegen op het eerder genoemde college 

sportterrein waar naast de kerk ook een basisschool en 

kleuterschool voorzien zijn. Alle gebouwen zijn zoveel 

mogelijk geconcentreerd gelegen op en rondom het 
Afb 1 O. Ontwerp van het kerkeiland (kerk , kleuterschool en 

grote centrale grasveld, zodat een duidelijke "Domus basisschool, door P. Weegels 

ecclesiae" is ontstaan. Op dit zogenaamde kerkeiland 

zijn zoveel mogelijk gebouwen betreffende godsdienst 

en educatie bijeengebracht. In 1954 werd gestart met de 

bouw van de nieuwe kerk van Tuindorp, de Fatimakerk, 

gewijd aan O . l. Vrouw van Fatima. Amper een jaar 

later op 25 maart 1955 werd de kerk ingezegend. 

-24-



5 - Analyse 

Afb 11. Een analyse van het Icerlceiland (groen) mef alle gemeenschappelijlce gebouwen (rood). De rode peilen geven de onfslufing van 
de wijlc(geel) aan. 
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Architect: Pierre Weegels Pier re Weeg els is gevormd als architect, is er veel 

Alvorens de kerk uitvoerig beschreven wordt, volgt hier veranderd in de ontwerp- en bouwwereld. Internationaal 

eerst een korte biografie van Weerter architect Pierre verschenen architectuurtijdschriften gaven voorbeelden 

Weegels. van mogelijkheden om nieuwe bouwmaterialen tot 

nieuwe vormen samen te brengen. Vooral het materiaal 

Pierre Weegels (1904-1966) beton, in het materialenpalet van de architect, heeft een 

Volgens onderzoek, gepubliceerd in het boek "Pierre grote invloed gehad op de vormgeving. 

Weeg els, fecit", zijn drie belangrijke fasen in het werk Het Nieuwe Bouwen, dat na De Stijl de modernste en 

van Pierre Weegels te onderscheiden: later een meer alledaagse bouwstijl werd, was een 

• De villabouw in de periode 1930- 1945. ware ingenieurskunst waarbij materiaaleigenschappen 

• De wederopbouwarchitectuur tussen 1946 en werden vertaald in het ontwerp en 'vorm en functie' één 

circa 1955, die grotendeels onder invloed geheel werden. In de ontwikkeling van Weegels valt 

staat van de Delftse School. duidelijk de groei naar een moderne vormentaal op. Toch 

• De periode van 1955 tot en met 1966, die meer weet Weegels in zijn ontwerpen modern en traditioneel 

invloed vertoont van Het Nieuwe Bouwen. perfect te combineren. Elk materiaal wordt in de eigen 

In de eerste decennia van de 20e eeuw, de jaren dat vorm gebruikt. Gebruik van natuursteen, glas-in-Iood en 

Afb 12. Architect Pierre Weegels (1904-1966) 

-26-

gebeeldhouwde ornamenten zijn vanuit de katholieke 

traditie voor opdrachtgever en architect gebruikelijke 

verfraaiingen van gebouwen. Weegels weet daar 

met het oog op de (inter-) nationale ontwikkelingen 

in de architectuur en zijn ervaringen vanuit de eigen 

betonfabriek goed mee om te gaan. 

Pierre Weegels' oeuvre kenmerkt zich door een enorme 

diversiteit. In de jaren dertig concentreerde Weegels 

zich voornamelijk op het ontwerpen van luxe woonhuizen 



en utiliteitsgebouwen. Vanaf het midden van de jaren 

veertig werd Weegels ook actief op het gebied van 

sociale woningbouw, kerkenbouw en ontwierp hij 

tevens een aantal scholen. In de tweede helft van de 

jaren vijftig zien we in toenemende mate dat hij in zijn 

ontwerpen een moderne vormentaal gebruikt. Naast 

woonhuizen, kerken en scholen legde hij zich dan ook toe 

op het ontwerpen van winkels, fabrieken en kantoren. 

Opvallend in tal van zijn projecten is het gemak 

waarmee Weegels samenwerkte met kunstenaars. 

Hierdoor ontstond er vaak een unieke combinatie van 

kunst en architectuur. 

Net als veel limburgse architecten, zoals Peutz 

(glaspaleis Heerlen), bleef Weegels, wellicht vanwege 

buitenlandse invloeden, non-conformistisch en voelde hij 

zich vrij ideeën en toepassingen uit allerlei stromingen 

tegelijk te gebruiken. 

Hij maakte gebruik van traditioneel metselwerk met 

grote, overstekende hellende daken. Het geheel bestaan 

uit een gebalanceerde compositie met zeer vaak een 

artistieke, 'moderne' toevoeging zoals een lang verticaal 

raam, een balkon met smeedijzeren hekwerk of een 

luifeltje voor de voordeur. Voorts speelde hij graag met 

verschillende baksteenmotieven, grote raampartijen in 

trappenhuizen, al dan niet voorzien van glas-in-Iood, 

5 - Analyse 

bijzondere dakkapellen, relingen en raamverdelingen. 

Weegels was nooit 'stijlzuiver'. Dit gegeven komt 

misschien nog wel het meest duidelijk naar voren in één 

van Weegels interessantste bouwwerken uit zijn Oeuvre, 

de Fatimakerk. Herkenbaar zijn zowel invloeden van 

de Delftse School (rondboogvensters) en Het Nieuwe 

Bouwen (betonelementen en een vlakverdeling die vaak 

aan de Stijl herinnert). In de kerk zien we tevens hoe 

hij moderne inspiratie uit het buitenland haalt (Zwitserse 

kerken in architectuur tijdschriften) en een samenwerking 

met kunstenaars niet uit de weg gaat door het opnemen 

van verschillende kunstwerken (mozaiek & glas-in- Iood) 
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in zijn ontwerp. 

Fatimakerk 

Inleiding 

In 1953 komt Weegels met een modern en gewaagd 

ontwerp voor de kerk van tuindorp in Weert, de 

Fatimakerk. Het plan is totaal afwijkend van alles wat 

Weegels daarvoor had ontworpen, en het gebouw zou 

een hoogtepunt in het oeuvre van de architect worden. 

Na een aantal negatieve reacties in de beginjaren wordt 

het ontwerp in de loop der jaren echter steeds meer 

gewaardeerd om haar functionaliteit en verfrissende 

uiterlijk. Het gebouw wordt bejubeld als 'een geslaagde 

nieuwe toepassing van herlevende liturgische gedachte' . 

voormalige klooster van de Paters van de Heilige 

Geest. Achter de kerk en aangebouwde pastorie liggen 

deuterschool die nu 

De kerk is ontworpen volgens de richtlijnen van het Afb 13. De bouw van de koortoren van de kerk 

Vaticaan uit de jeren vijftig, welke het ontwerpen van 

moderne kerken en nieuwe vormen wilde stimuleren, 

omdat ook de kerkenbouw met haar tijd moest meegaan. 

Locatie 

De Fatimakerk vormt het middelpunt van het kerkeiland, 

de wijk Fatima en zijn gemeenschap. Het unieke gebouw 

is gelegen in een parkachtige omgeving met gazons, 

speelveld jes, bloemperken en bomen. Aan de voorkant 

de kerk ligt een pleintje met daar tegenover ook het 

· 28· 

Afb 14. Kerk (plein) , pastorie en context 



5 - Analyse 

Afb 15. De Fafimakerk (zuidkant) gezien vonuit het park. (links het voorportaal, gelegen aon het kerkplein, rechts de koortoren met 
troppentoren) 
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dienst doet als verenigingsgebouw. 

Type 

Het gebouw laat zich typeren als een waaiervormige 

centraal georiënteerde en ingetogen bakstenen kerk, 

met rond priesterkoor en daaronder gelegen ronde 

crypte. Het koor wordt door een ronde klokkentoren 

bekroond. De kerk is voor Nederland uniek en gebaseerd 

op de ontwerpen voor Zwitserse kerken van de jaren 

50 en 60. (Metzger en Bauer) Hier werd veelvuldig 

geëxperimenteerd met de zogenaamde gecentreerde 

gemeenschapskerk met zijn symbolische circulaire 

omarming. De kerk kreeg in dit ontwerp een ingetogen 

karakter en een gesloten en organische vorm. 

Compositie en vorm 

Weegels ging uit van cirkel (koortoren) en trapezium 

(schip)om de circa 800 kerkgangers een goed zicht op 

het koor te gunnen. De koortoren en de bol gevormde 

front van de lekenruimte zijn geconstrueerd uit cirkels met 

duidelijke middelpunten. Het gehele godshuis diende te 

worden ontworpen vanuit en rondom het altaar. Door 

de waaiervorm kreeg de kerk een heel breed en bol 

front met drie toegangspartijen. Aan weerszijden 
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Afb 16. Luchtfoto van de waaiervormige Fotimokerk. 

Afb 17. Zicht op het koor vanuit de lekenruimte. (aan weerszi;den 
zi;n ook de processie gangen te zien) 
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Afb 1 B. Gecentreerde gemeenschapskerk met symbolische circulaire omarming. (cirkel en trapezium) 

5 - Analyse 

van het uitwaaierende schip zijn twee smalle en lage Als laatste rest dan nog de sacristie en aangebouwde 

processiegangen gelegen. pastorie die als een L-vormige aanbouw met de ronde 

Andere ondersteunende ruimten van de kerk, zoals koortoren verbonden is. De compositie, opbouwen vorm 

ruimten waar de sacramenten van doop en biecht worden van het geheel voldoen daarmee vrijwel geheel aan de 

toegediend en ruimten voor stil gebed en privédevotie, richtlijnen voor een kerkgebouw d ie door het Vaticaan 

zijn op andere plekken in het gebouw ondergebracht. 

Bijvoorbeeld tegen de achterwand (biechtstoelen), in 

de toegangspartij (doop- en devotiekapel) en in de 

bijzonder vormgegeven crypte onder het koor. 
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in de jaren vijftig zijn opgesteld. 

De Fatimakerk is, anders dan de betonnen Zwitserse 

kerken, geconstrueerd met de typisch Nederlandse 

warme baksteen en bevat enkele unieke kunstwerken 

en artefacten zoals de glas-in-loodramen van Charles 

Eyck in het schip en de voorzijde bij de koortribune. 

Begin 1966 is de kerk tevens verrijkt het grootste 

mozaïek van Nederland (255m2) aan de binnenkant 

van de koortoren. (Hugo Brouwer ). Hiervoor moest 

de nis, waarin het sacramentsaltaar met tabernakel 

stond, dichtgemetseld worden. Boven het koor bevindt 

zich een grote lichtkoepel met daarop een open ronde 

klokkentoren. De rondboog vormen van de klokkentoren 

herhalen zich in het ex- en interieur (ramen, versiering 

van de biechtstoelen, balustrade van het zangkoor). 

Voor de constructie van verscheidene elementen, zoals 

·32· 

Afb 19. Zicht op het glas-in-loodraam van Charles Eyck 

Afb20. Zicht op het koor met de betonnen lichtkoepel en het 
mozaiek van Hugor Brouwer 



5· Analyse 

Afb21. Het gesloten bakstenen exterieur van de koorforen met ronde klokkentoren gezien vanuit de pastorie. 

·33· 



de koepel, werd beton gebruikt. 

Beschrijving exterieur 

Convexe (voor-)gevels 

Tegen de convexe westgevel van de kerk is het 

voorportaal gelegen met de hoofdentree. Centraal in 

de portaalgevel staan, onder de betonnen uitstekende 

luifel, de uit hout gesneden deuren van de drie 

hoofdingangen en die van de zijdeuren, welke toegang 

verschaffen tot de doop- en devotiekapel. Boven de 

luifel in de voorgevel is een uit negen betonnen bogen Afb22. Het voorportaal van de Fatimakerk gezien vanuit het 

samengesteld venster te zien met daarin het kleurrijke 

glas-in-Iood werk ('zonnewonder') van kunstenaar 

Charles Eyck. Verder wordt het voorportaal gekenmerkt 

door de rechthoekige vensters van twee eerder 

genoemde kapellen en de rondboogvensters aan de 

zijkanten van de zangtribune op de eerste verdieping. 

De achterliggende bolle westgevel van de leken ruimte 

is blind en is aan beide kanten voorzien van smalle, 

naar voren uitstekende zijbeuken, die de zijportalen 

herbergen. De kopse gevels van deze corridors die het 

schip flankeren zijn voorzien van ramen in de vorm van 
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kerkplein. 

een Grieks kruis. 

Zijgevels en dak 

De zijgevels van de kerk (noord - en zuidgevel) zijn 

identiek. Net als de andere gevels zijn ze uitgevoerd in 

rode baksteen in wildverband. De corridors met platte 

daken zijn voorzien van drie lensvormige rondvensters. 

De gevel van het naar achter gelegen middenschip telt 

vijf grote rondboogvensters. (eerste abstracte glas-in

lood vensters in een kerk in Nederland) 

De daklijsten van de gebogen voorgevels zijn, net 

als de andere daklijsten van de kerk, voorzien van 

geometrische motieven en kruisjes. De zadeldaken zijn 

bedekt met bitumen en hebben een flauwe dakhelling 



5 - Analyse 

Afb23. De zijgevels van het waaiervormige lekenruimte met grote rondboogvensters. 
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die afloopt naar achteren in de richting van het koor. 

De toren en het priesterkoor 

Het priesterkoor is het symbolisch middelpunt van het 

gebouwen geeft de omliggende naoorlogse Fatimawijk 

zijn symbolische centrale landmark. De machtige 

bakstenen koortoren is blind en ongeleed. (uitgezonderd 

twee rondboogvensters bij de aansluitingen op het 

schip) Op het platte dak van het cilindervormige object 

staat een achthoekige lantaarn met grote vensters 

uitgevoerd in glassteen. Hier weer bovenop staat een 

klein rond klokkentorentje dat wordt bek roond door 

een grote koperen bol met kruis. De noordkant van de 

koortoren is voorzien van een kleine ronde uitbouw die 

de trap naar de crypte herbergt. Tegen de zuidkant 

van de koortoren is een ronde traptoren gebouwd die 

de lantaarn en klokkentoren bereikbaar maakt. Hier 

bevindt zich tevens een aangebouwde rechthoekige 

sacristie die door een gang weer verbonden is met de 

pastorie. De uitstekende nis die later dichtgemetseld is 

ten behoeve van het mozaïek van het priesterkoor, is 

ook nog te ontdekken. 

ingangen die geflankeerd worden door de doop- en 

devotiekapel. Boven deze portalen en kapellen bevindt 

zich de uitstekende zangtribune. Vanuit de entree loopt 

een middenpad tussen de axiaal opgestelde gebogen 

kerkbanken naar het koor. De zijbeuken, bestaande 

uit smalle en lage processiegangen, die door vijf 

gebouchardeerde betonnen kolommen gescheiden zijn 

van het middenschip. Het waaiervormige, gegolfde dak 

van de leken ruimte is uitgevoerd in gestuct steengaas 

en verwijst symbolisch naar het tentdak van het 

"tabernaculum Dei". Het overspant in één groot gebaar 

de gehele ruimte. De negen lange staalbalken waar 

het dak op rust, leiden het oog automatisch naar de 

triomfboog die de omlijsting vormt van het koor. De 

vloeren zijn bedekt met keramische tegels. 

De overgang van schip naar koor wordt gemarkeerd 

door een zware, scheluwe triomfboog. Het koor verheft 

zich drie treden boven het vloerniveau van het schip . De 

koorwanden zijn geheel bedekt door het mozaïek. De 

betonnen koepel van het koor is in het midden voorzien 

van een oculus waardoor via de lantaarn daglicht 

binnentreedt. De koorruimte wordt zo van boven 

Beschrijving interieur in het licht gezet, terwijl de kerkruimte zelf relatief 

De hoofdentree van de kerk bestaat uit drie donker gehouden is. Dit trekt sterk de aandacht van de 
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Afb24. De 'blinde' koorIoren met uitstekende nis, dichtgemetseld t.b.v. het mozaiek 
-37-



kerkganger naar het altaar. De gekozen architectonische 

oplossingen zijn daarbij zeker theatraal te noemen. Kerk 

en theater liggen natuurlijk dicht bij elkaar wanneer 

het er om gaat een gebouw te ontwerpen waarin het 

aanwezige publiek optimaal bij de handelingen wordt 

betrokken. Dat was ook de opdracht aan Weegels: "Het 

offer te doen opdragen door de gemeenschap". 

Vanuit de hoek van het koor leidt een spiltrap naar de in 

de kelder gelegen ronde crypte. Hier staat, precies onder 

het in de bovenkerk centraal gelegen vieringaltaar, nog 

een altaar, omringd door 4 kolommen. Het plafond van 

de crypte is, net als die van het koepelgewelf in het 

koor, ook voorzien van een oculus. 

Om het beeld van de kerk sober en eenduidig te houden, 

ontwierp Weegels behalve het gebouw ook zelf het 

interieur, zodat alles in de kerk op elkaar afgestemd was. 

Hij ontwierp de vaste onderdelen zoals het hoofdaltaar, 

het tabernakelaltaar en de communiebank, maar ook 

de kerkbanken, de credenstafel, biechtstoelen en ander 

meubilair, zoals bankjes voor priesters en misdienaars. 

Net als in andere kerkontwerpen werd ook hier de 

pastorie later toegevoegd, namelijk in 1954. Nadat de 

kerk in 1955 in gebruik was genomen is er nog een 

aantal kunstwerken aan het interieur toegevoegd. Zo 

werden verschillende glas-in-loodramen van Charles 
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Afb26. De spiltrap noor de toren. 

Afb27. De gewelven in de crypte onder het priesterkoor 
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Afb2B- Het interieur van de Fatimakerk gezien vanuit de kerkbanken 
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6 - Probleemstelling 

"De wederopbouwkerken van de iaren 1945- 1970 vormen 

het sluitstuk van een eeuwenlange kerkbouwtraditie die 

voorafgaat aan de vernieuwingen van de iaren zestig 

van de twintigste eeuwen aan een periode van ontzuiling, 

secularisatie en ontkerkeliiking." 

Behoud wederopbouwkerken vraagt om daadkrachtig 

beleid. - 6 oktober 2010 / Herman Wesselink en Norman 

Vervat. Gepubliceerd op Archinet. 

Deze problematiek speelt ook rondom het behoud en 

onderhoud van de Fatimakerk in Weert. Want ondanks 

de benoeming van de kerk tot gemeentelijk monument 

is de financiële situatie beroerd en zijn er verschillende 

belanghebbenden die tegenover elkaar staan. Ook de 

gemeente weet niet wat te doen met het unieke gebouw. 

Sinds de beslissing van het bisdom om te dienst uit de 

Fatimakerk te on trekken (2005), ontbreken helaas all.e 

vormen van beleid. Intussen raakt de kerk alsmaar 

verder in verval. 

In dit artikel gepubliceerd op 6 oktober 201 0 blijkt dat er Het aanwijzen van een monumentenstatus is een 

daadkrachtig beleid nodig is om de kerken te behouden. 

Want zo groot het optimisme en enthousiasme waren 

tijdens de bouw van de kerken, zo snel vallen de gebouwen 

tegenwoordig ten prooi aan leegstand, verval of zelfs 

sloop. Op deze manier zijn vele wederopbouwwijken 

de laatste jaren hun stedenbouwkundige landmark en 

identiteit kwijtgeraakt. 

belangrijke eerste stap naar een betere toekomst voor 

dit erfgoed, maar herbestemming is de daadwerkelijke 

sleutel tot behoud. Zorgvuldig herbestemde monumentale 

objecten kunnen juist een bijdrage leveren aan het 

leefbaar houden van leeglopende wijken en dorpen. 

Maar wat is zorgvuldig herbestemmen en welke 

architectonische oplossingen zijn er voor de problemen 

van ontkerkelijking, fusies van kerkgenootschappen en 

"De oorzaak van de problematiek ligt voornameliik in het overcapaciteit? 

feit dat de hogere en lagere overheden vaak te weinig doen 

voor deze gebouwen. Een ander groot probleem vormen de Gezien de gemeentelijke monumentenstatus van de 

verslechterde financiële situatie en stringente standpunten Fatimakerk moet er bij het integreren van de nieuwe 

inzake hergebruik door de kerkgenootschappen." functie in het geheel rekening gehouden worden met het 

bestaande ensemble en zijn bijzondere architectonische 
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6 - Probleemstelling 

Hoe kan er een antwoord gegeven worden op de 

geconstateerde herbestemmings-problematiek rondom de 

Fatimakerk? Welke architectonische strategie ol oplossing 

kan daarbij ingezet worden en hoe moet de nieuwe 

architectuur geïntegreerd worden in het bestaande 

architectonische unieke ensemble? 

elementen. Maar ook andere perspectieven zijn 

belangrijk. Zo moeten ook de stedenbouwkundige en 

sociaal-culturele waarden van naoorlogse kerken in 

naoorlogse wijkeilanden meegenomen worden in het 

ontwerpoverwegingen. (zie onderzoek loes Veldpaus, 

TUle [2]) De kerk heeft namelijk vaak een speciale band 

met de omringende wijkbewoners en gelovigen. Bij het 

ontwerpen moet de kerk dus niet los gezien worden van 

de wijk. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de 

karakteristieke waarden en kenmerken van het gebouwen 

De Fatimakerk in Weert is het voorbeeld van een kerk de omliggende wijk en de sociale en emotionele belangen 

die fungeerde als sociaal middelpunt van de wijk. Na die er spelen? 

gesprekken met verschillende partijen werd dan ook 

duidelijk dat het sociale aspect zwaar weegt. Het gebouw 

wordt weliswaar niet meer vaak bezocht maar heeft een 

belangrijke waarde als middelpunt en symbool van de 

wijk. Een nieuwe bestemming klinkt iedereen als muziek 

in de oren maar er zijn simpelweg nog geen creatieve 

ideeën waardoor er ook geen geld beschikbaar komt 

vanuit de gemeente of particuliere instantie. Dit zorgt 

voor het in verval raken van een uniek architectonisch 

object en sociale en stedenbouwkundige schakel. 

De centrale probleemstelling bij het overgaan tot 

her bestemming van de Fatimakerk is als volgt: 

Hierbij moet er zo creatief mogelijk te werk worden 

gegaan en moet er waar mogelijk gekozen worden 

voor unieke architectonische oplossingen en ingrepen 

voor de spelende problematiek. Daarbij dienen steeds 

de gevolgen voor het bestaande gebouw worden 

aangegeven. Er moet tevens een leidraad komen 

in de vorm van belangrijke vragen die tijdens het 

ontwerpproces gesteld moeten worden. 
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Vooronderzoek / Referenties tekortkomingen zijn zichtbaar of te 

Op welke manieren zijn (soortgelijke) kerken in 

Nederland ten nutte gemaakt? 

verwachten? 

Welke functies zijn wel of niet beproefd en Sociale aspecten 

lijken wel of niet te werken? Wat is de (emotionele, sociale) waarde van 

de kerk voor de wijk en de stad en voor 

Architectuur en Stedenbouw verschillende sociale groepen (gelovigen, 
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Wat zijn unieke architectonische kenmerken van 

de bestaande kerk? (binnen/buiten)? 

(Unieke elementen bewaren/gebruiken en 

misschien versterken?) 

Wat zijn de consequenties bij behoud van deze 

kenmerken voor de nieuwe functie? 

Wat betekent loslaten van/verbinden met 

één of meerdere van deze kenmerken voor 

gebruik? 

Wat is/was de rol van de kerk binnen het 

stedelijk weefsel? Moet deze rol veranderen of 

juist niet? 

Welke mogelijkheden biedt de architectuur/ 

ruimtelijkheid van het gebouw nu al zonder te 

veel ingrepen te doen? 

Wat houdt de gemeentelijke monumentenstatus 

in? Restrictief? 

Welke bouwkundige problemen/ 

jongeren, ouderen)? 

Een nieuwe functie moet maatschappelijk 

draagvlak vinden in de wijk. Welke functies 

hebben genoeg draagvlak onder instanties, 

bewoners en de stad Weert? 

Wat moet er gebeuren om de kerk als gebouw 

en zijn kunstschatten op korte termijn meer op 

de kaart te zetten, regionaal en nationaal. 



GOOD GRACE 

De strijd van een kleine kerkgemeenschap 
tegen een antzaglijk besluit. .. 

:.: ~ 
.:t--" 
~ --11 

F 

6 - Probleemstelling 

Afb29. Filmposfer van een documentaire over de ontkerkeli;king. Het geeft de sociale en emotionele belangen weer rondom de sloop 
van een kerk [1 BJ 
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7 - Visie 

De levendigheid van het in de jaren zeventig nog alsmaar groter. Het 'oude'centrum van de gemeenschap 

druk bezochte 'huis van god' is tegenwoordig ver te verdwijnt dus letterlijk naar de achtergrond. Door de 

zoeken. Zat de lekenruimte van de Fatimakerk toen ontkerkelijking van de gemeenschap en het verdwijnen 

nog regelmatig vol, tegenwoordig wordt nog maar een van de kerkelijke functie voldoen de architectonische 

enkele mis gehouden. uitstraling en het karakter van het gebouw inmiddels 

Broeder Hermans, lid van het kerkelijk bestuur, is niet meer aan de standaarden en eisen van de moderne 

regelmatig druk in de weer met het schikken van tijd. 

bloemstukken in een van ruimten van de sacristie van 

de kerk. Hij vertelt dat de deuren van de kerk binnen De Fatimakerk lijkt als een gesloten sculptuur in het 

enkele jaren gaan sluiten en dat dit het begin is van groene park te liggen, niet uitnodigend genoeg tot 

de ondergang van een uniek gebouw met mooie binnentreden en niets prijsgevend van zijn unieke 

kunstwerken. Daarmee ook de ondergang van vele interieur. Het overwoekerende groen symboliseert het 

mooie herinneringen voor de wat oudere mensen die verval en de vergetelheid waardoor het gebouw hier en 

nog steeds in Fatima wonen. Hij laat zien dat de staat daar zelfs letterlijk naar de achtergrond verdwijnt. 

van verschillende bouwdelen te wensen over laat. Er is 

geen geld om het lekkende dak te maken en de bomen 

rondom de kerk zijn intussen zo hard gegroeid dat 

ze het licht in de kerk en het gebouw zelf blokkeren, 

vertelt hij. En zo vervalt en verdwijnt een uniek object 

en belangrijk sociaal middelpunt langzamerhand en 

daarmee de emotionele banden en herinneringen van 

mensen. Mensen die langzamerhand onbewust het 

gebouw voorbijlopen, niet wetend wat de waarden zijn 

die erin verborgen liggen. De kloof tussen het gebouw 

en de gemeenschap oftewel de vervreemding wordt 
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Afb30. Verval: lekkende goot & dak , betonrot en overwoekerend groen. 

·45· 



De samenhang met de verschillende omliggende 

gebouwen is steeds verder te zoeken en naarmate de 

tijd vorderde is er een groen kerkeiland ontstaan waarop 

de objecten (school&sporthal, verenigingsgebouw, 

Fatimakerk) als stenen verspreid liggen. Het beeld is 

gefragmenteerd vooral door de 'eigen' oriëntatie en 

ontsluiting van de objecten afzonderlijk. De eenzijdige 

oriëntatie en de gesloten wanden van het kerkgebouw 

zorgen voor een harde scheiding van het gebouw ten 

opzichte van het eromheen gelegen park. 

Er moet gezocht worden naar een functionele 

herbestemming en met duidelijke architectonische 

middelen moet het gebouw weer gaan voldoen aan de 

eisen van deze tijd. Daarbij moeten de karakteristieke 

eigenschappen van het voormalige kerkgebouw 

behouden blijven. Het gebouw moet simpel gezegd 

weer teruggegeven worden aan de gemeenschap 

van de wijk Fatima en de stad Weert. Daarbij dient 

gezocht te worden naar een architectonische oplossing 

die de verstoringen in de relatie tussen gebouwen 

gemeenschap kan opvangen. Op die manier kan de 

ontstane kloof tussen het gebouwen de gemeenschap 

weer verdwijnen. 
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Afb31. Het beeld van het kerkeiland is gefragmenteerd vooral door de 'eigen' oriëntatie en ontsluiting van de objecten afzonderlijk. 
·47· 



8· Ontwerp 

Eerder in hoofdstuk 4 /s de opgave betreffende de (zie indicatieve groene pijl) 

herbestemming van de Fatimakerk gedefinieerd. Ook Verder gaat het 'wijkeiland', het groene hart van de 

het programma van eisen voor het toekomstige Muziek- wijk (zie groene stippellijn) fungeren als levendige 

en gemeenschapscentrum voor de Fatimawijk en de ontmoetingsplek voor zowel jongeren als ouderen. 

stad Weert is hier opgesteld. Na de probleemstelling is Het wordt een plek voor culturele activiteiten en 

een visie geschreven over de problematiek rondom de diverse (amateur-) verenigingen. Het oorspronkelijke 

herbes temming van de Fatimakerk. tuindorpidee (licht, lucht en ruimte) blijft dus gehandhaafd, 

Dit kerngedeelte beschrijft uitvoerig het conceptidee, het moor wordt doorgetrokken noor de moderne tijd. 

nieuwe ontwerp voor de Fatimakerk en de uitwerking en Nieuwe hoog kwalitatieve toegangspoorten van de wijk 

beargumentering ervan. worden geaccentueerd waardoor verwarring plaats 

maakt voor structuur in de infrastructuur. 

Stedenbouwkundig plan De blauwe pijl geeft een toekomstige looproute aan en 

Visie Fatimawijk (zie afbeelding 37) de verbinding met het toekomstige gemeentehuis (zie 

Bij het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan ster 'c') en het buitenste centrumgebied. (rode gloed) 

is uitgegaan van conclusies die zijn opgenomen in de 

woonvisie Fatima [7] (opril 2010). Hierin staat dat de Verbinding met de binnenstad. 

krocht van de Fatimawijk hem zit in de grond gebonden Met de herbestemde voormalige Fatimakerk als 

woningen, de groene omgeving en het stadscentrum om londmark wordt de wijk Fatima in de toekomst (weer) 

de hoek. Echter, de bewoners missen een open groene op de kaart gezet, waardoor het draagvlak van de wijk 

verbinding met het centrum of de singel. In de woonvisie wordt vergroot. 

is een sfeerbeeld gemaakt voor de Fatimawijk anno Het nieuwe muziek- en gemeenschapscentrum vormt het 

2030. middelpunt van het toekomstige 'wijkeiland' en groene 

Belangrijke speerpunten zijn het realiseren van hart, maar ook van de wijk Fatima. 

een verbeterde verbinding met het nabijgelegen Het gebouw wordt een bezienswaardigheid van de wijk 

stadscentrum door nieuwe infrastructuur en groenstroken. Fatima en gaat fungeren als cultureel rustpunt op een 
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8 - Ontwerp 

AfbJ J. Overzicht van de woonvisie 'Fatimawiik' (Bron: Stipo [7]) 
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nieuwe toekomstige toeristische loop- en/of fietsroute beneden, richting de toren waar nieuwe entree van 

vanuit het nieuwe stadshuis (zuidoosthoek). Tevens het muziek- en gemeenschapscentrum zich bevindt. In 

komt er een groene verbinding met de binnenstad van een axiaal georiënteerde verblijfszone met plateaus 

Weert, gelegen niet ver vanaf de noordoostelijke zone en trappen bevindt zich de oude pastorie waar een 

van het ·wijkeiland'. Parallel aan de Looimolenstraat nieuwe horecagelegenheid is voorzien. De bezoeker 

wordt een nieuwe straat en huizenblok ontwikkeld zodat wordt hier via een snijdend recht pad - tussen de 

het groene hart beter ingekaderd wordt en ruimtelijk nieuwe horecagelegenheid en de oude sacristie door 

gedefinieerd wordt. Aan de zuidkant van deze straat - naar het park en de ingang van het muziek- en 

wordt via sportvoorzieningen (ondergebracht in gemeenschapscentrum geleid. 

oud verenigingsgebouw of een nieuw gebouw) een 

verbinding gemaakt met de noordkant van het park. 

Ontwerp groene hart (zie afbeelding 32) 

Het park vormt de groene verblijfsruimte en 

ontmoetingsplek van de wijk Fatima met daarin de kerk 

als gemeenschappelijk cultureel centrum. De ronde toren 

en vormentaal van de bestaande kerk (geconstrueerd 

.uit cirkels) symboliseren beweging en beleving en dit 

gegeven wordt doorgezet in het radiale plan voor 

het park en de manier van benaderen. Het park is 

opgezet volgens een natuurlijk cirkel pad dat de school, 

overige gebouwen, (speel)-tuinen en verblijfspiekken 

met elkaar verbindt. Verder verbindt het pad het 

groene hart met toekomstige fiets- en looproutes. Het 

pad leidt de passant en bezoeker langzaam naar 
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8 - Ontwerp 

Afb32. Hel radiale plan voor hel groene hart van de wijk Fa/ima 
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Concept & Ontwerp 

De titel van dit project 'In between' beschrijft de 

oplossing voor het eerder geschetste probleem waarmee 

de Fatimakerk te maken heeft. Door de jaren heen is 

het gemeenschapsgebouw uit de jaren zestig langzaam 

gedegradeerd tot een vergeten gebouw, vervreemd 

van de gemeenschap. Dit maatschappelijke probleem 

heeft zijn uitwerking op de staat van het gebouw. 

Mede door geldgebrek raakt het gebouw hierdoor in 

verval. links en rechts verdwijnt het gebouw naor de 

achtergrond door de overwoekerende begroeiing van 

de omgeving. 

De ontkerkelijking heeft direct gevolgen voor het gebouw. 

Door de verdwijning van de religieuze functie voldoen 

kerk in de samenleving door de jaren heen is veranderd, 

voldoet het gebouw nog steeds aan de religieuze eisen 

van de tijd voor de ontkerkelijking, opgesteld door het 

Vaticaan. (zie afbeelding 34) Bij een herbestemming 

tot openbaar gebouw zullen er modernere eisen aan 

het gebouw gesteld gaan worden. Het gebouw moet 

teruggegeven worden aan de gemeenschap en daarin 

moet het nieuwe architectonische ontwerp een hoofdrol 

gaan spelen. 

'In between' 

Uit de visie volgde dat er gezocht dient te worden naar 

een ontwerpstrategie die de verstoringen in de relatie 

tussen gebouwen gemeenschap kan opvangen. Bij een 

herbestemming van het kerkgebouw tot nieuw muziek-

de uitstraling en architectuur bij een herbestemming en gemeenschapscentrum moet de architectonische 

von het gebouw niet meer aan de standaarden van 

de huidige tijd. Het gebouw is in 1954 ontworpen 

ols een 'huis van god', een afgescheiden ruimte in de 

samenleving. (zie afbeelding 33) De kerk moest ten 

dienste staan van het evangelie en de mis. Afleiding 

van buiten was dus niet gewenst. Alle ogen diende 

gericht te worden op de eredienst. Zo vormen dikke 

hoge muren met rondboogvensters de scheiding tussen 

de binnen- en buitenwereld. Terwijl de plaats van de 
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oplossing de middenweg ('in between') vormen tussen 

de (wijk)gemeenschap in een tijd van ontkerkelijking en 

het unieke bestaande kerkgebouw. (zie afbeelding 34) 

In dit nieuwe ontwerp is daarom zowel gezocht naar 

een architectonische strategie om het oude gebouw 

weer uitdagend en laagdrempelig te maken als een 

strategie die ervoor zorgt dat de karakteristiek van het 

monumentale gebouw géén geweld wordt aangedaan. 

Verder geldt er een voorwaarde die ervoor zorgt 



Afb33. 'Huis van God': Schets van de introverte en gesloten Fatimakerk. 

VERLEDEN 
I( 

HEDEN 

TOEKOMST 

Afb34. Conceptschema: relatie gebouw - gemeenschap/ wijk . 

• 

8 - Ontwerp 
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De veer symboliseert de 'buffer' als ontwerpoplossing in de verstoorde relatie tussen gebouwen samenleving. 
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dat unieke kunstwerken in de kerk behouden blijven. slingerende trappen rondom de toren omhoog bewegen. 

Voorbeelden van dergelijke kunstwerken zijn het 's Avonds opent de gehele schil zich en wordt de toren 

immense mozaïek aan de binnenkant van de koortoren, in het licht gezet. Dit schouwspel lokt passanten die zo 

de glas-in- lood ramen in de zijkanten van het schip worden uitgenodigd het gebouw te betreden. 

en het grote kleurrijke venster in het voorportaal. Op 

deze manier wordt deels tegemoetgekomen aan de 

gemeentelijke monumentenstatus van het gebouwen het 

rapport van het monumentenhuis. 

Architectonische' buffer' 

De nieuwe architectonische interventie respecteert dus 

het 'bestaande', gaat een samenwerking aan en fungeert 

daarbij als bemiddelaar in de verstoorde relatie tussen 

gebouwen gemeenschap. Een architectonische 'buffer' 

vangt die verstoringen op en vormt de tussenfase in 

de 'harde' scheiding tussen gebouwen context, tussen 

binnen en buiten. 

Een nieuw 'filter' of 'vlies', met de eigenschappen van een 

'in between screen', vormt zo de geleidelijke overgang 

tussen de gesloten bakstenen wanden van de toren en 

het omliggende park. (zie afbeelding 35) 

De kolossale voormalige koortoren zit als een historisch 

artefact verborgen achter een filterdunne vliesgevel. 

Voorzichtig wordt er wat prijsgegeven van het 'oude' 
Afb35. Relatie binnen - buiten 

gebouw. Als schimmen zijn mensen zichtbaar die zich via Schets van het vlies tussen de koortoren en het park. 
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8 - Ontwerp 

Afb36. Sfeerbeeld van het nieuwe ontwerp, gezien vanuit het park. 
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Structuur en zonering Het principe van deze gebruikerszones is terug te vinden 

Door de toevoeging van een nieuwe transparante schil in het schema hiernaast. 

rondom de oude torenwand verandert behalve het Het schema geeft verder ook een overzicht van de 

uiterlijk ook de ontsluiting, structuur en zonering van het organisatie van functie en programma (pvE) en grofweg 

gebouw. de sequentie van ruimten. 

Door de plaatsing van de nieuwe schil voor de oude 

torenwand krijgt het gebouw een andere relatie met 

de context. Het gebouw oogt minder gesloten en 

oriënteert zich niet meer op één zijde (kerkplein). Het 

krijgt een meerzijdige oriëntatie die uitstekend past in 

het stedenbouwkundige plan voor het omringende park 

en de radiale vormentaal van de kerk. 

Naast de voormalige ingangen, gelegen aan het 

voormalige kerkplein tegenover het klooster, komt 

er ook een nieuwe entree. Deze is gelegen onder 

maaiveld, aan de kant van de toren en nieuwe 'vlies'

gevel en wordt de hoofdingang van het nieuwe muziek

en gemeenschapscentrum. Het wordt de entree voor de 

bezoeker, die via het park vanuit verschillende richtingen 

het gebouw benadert. De voormalige hoofdentree aan 

het kerkplein wordt voornamelijk gebruikt door de 

artiesten en voor de aanvoer van goederen. De twee 

entrees bieden dus toegang tot twee verschillende 

gebruikerszones die samensmelten in de hoofd ruimte 

van de voormalige kerk, de (muziek)-zaal. 
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Het programma en gebouw zijn opgedeeld in drie 

geb ruikerszones: 

De eerste zone, de 'ontmoetingszone' (rood) bevat 

de ontvangstruimten, horeca en conferentie/ 

gemeenschapsruimten. 

De tweede zone, de 'muziek- en artiestenzone' (oranje) 

bevat backstage- ruimten, repetitieruimten, expeditie 

en opslag. 

De derde zone (rood-oranje) omvat de hoofdruimte/ 

zaal voor multifunctioneel gebruik en vormt de overgang 

tussen de artiesten-zone en de ontmoetings-zone en 

wordt zo ook letterlijk gebruikt. 



kantine 

Green room, 
Kleedruimten 

bezoeker 

entree 

hol 

I 
crypte: 

garderobe 
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(vergaderruimten, ' verpozing' 
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Afb37. Schema van de structuur en zonering. (gebruikerszones) 

8· Ontwerp 
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De zaal opent zich naar het park doordat de 

processiegang, gelegen parallel aan de noordelijke 

kerkwand, is verdwenen. (zie o.a. afbeelding 41) Zo 

krijgt de ruimte een aantal extra kwaliteiten. De 'harde' 

scheiding tussen binnen en buiten verdwijnt door de 

toevoeging van een transparante schuifwand zodat de 

zaal in combinatie met het park gebruikt kan worden. 

Het gebouw krijgt hierdoor twee verschillende zijden. Een 

gesloten zijde, in traditionele en 'oude' stijl, die zich richt 

en aansluit op de stijl bebouwing van de bestaande wijk 

('tuindorp') en een open zijde, transparant en modern 

met een oriëntatie op het park. Ondanks de verassende 

asymmetrie die zo ontstaat, blijft de karakteristieke 

vorm (waaiervorm) en monumentaliteit van het gebouw 

gewaarborgd. 
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Routing en Ruimten 

In deze paragraaf volgt een uitvoerige ruimte/i;ke 

beschri;ving van het ontwerp waarbi; thema's als routing, 

sequentie van ruimten en beleving telkens zullen terugkeren. 

Om het overzichte/i;k te houden worden de verschillende 

ruimten beschreven volgens de sequentie van ruimten. (De 

plattegronden, doorsneden en aanzichten, die kunnen 

dienen als onderlegger in deze paragraaf, zi;n te vinden 

in de bi;/agen van dit rapport; vanaf blz.86.) 

Via het park wordt de bezoeker vanuit verschillende 

richtingen via (gekromde) helling banen naar 

beneden richting de hoofdentree van het muziek- en 

gemeenschapscentrum geleid. (zie stedenbouwkundig 

plan, afbeelding 32) 

Door de verschillen in hoogte wordt er een extra 

verticale dimensie toegevoegd aan de beleving van het 

park en de benadering van het gebouw. Op de plek 

waar de nieuwe gekromde schil en een rechte betonnen 

wand elkaar naderen wordt de bezoeker naar binnen 

geleid. De immense betonnen wand vormt de scheiding 

tussen twee verschillende soorten vormentaal. De radiale 

vormentaal van de kerk en de orthogonale vormentaal 

van de voormalige sacristie en 'losgeknipte' pastorie. 

Verder zorgt de wand ook voor een functionele scheiding 



8 - Ontwerp 
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Afb38. Conceptschets van de 'fweezijdigeid' van het gebouw 

1. Crypte: Ontvangmuimte I Lobby 

2. Ontsluiting I Trappen 

3. Foyer 

4. (Muziek-)Z .. I (multifunct.) 

5. Conferentieruimte: bar,toren 

Afb39. Een ruimtelijke weergave van de indeling van ruimten 
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tussen entreehal, de ruimten in de voormalige sacristie koepel, zorgt voor een theatraal effect. 

en de lift, die toegang verschaft tot de toren. De foyer is via zijn trappen en plateaus 

De entreehal biedt direct toegang tot de lift en verbonden met de aanliggende waaiervormige (muziek) 

de garderobe. Deze laatste ruimte is ondergebracht in zaal, geschikt voor muzikale doeleinden maar ook 

de kelder van de voormalige sacristie. De hoge entreehal voor andere uiteenlopende activiteiten als workshops, 

vormt het startpunt en van hieruit gaat men langs de conferenties, markten, feesten, etc. De zaal opent zich 

torenwand, door een tweede deur, naar de ingang naar het park door een glazen façade die door middel 

tot de crypte. De oude crypte met zijn intrigerende van schuifdeuren te openen is. De 'kijkdozen' gelegen 

betongewelven dient als centrale ontvangstruimte. Er aan de, een niveau hoger gelegen, galerij zorgen voor 

bevindt zich ook een kantine voor een kop koffie of een een unieke kijk op het park zodat men ook daar het 

kleine snack. contact met de omgeving niet verliest. Op de balustrade, 

Vervolgens vervolgt de bezoeker zijn weg naar die in combinatie met de 'kijkdozen' kan dienen als 

boven via een trap rondom de toren. Een trap in de ruimte expositieroute, staan de originele glas-in-Iood ramen 

tussen 'oud en nieuw'. Tussen de oude zware bakstenen als ware kunstwerken opgesteld. (zie o.a. afbeelding 

muur van de toren en de nieuwe ranke semitransparante 41) 

schil, bevindt men zich letterlijk tussen het verleden & Vanuit de foyer is ook de toren toegankelijk. 

het heden. (zie afbeelding 43) De circulaire ontsluiting Via een hoger plateau in de koortoren verschaft een 

wordt dus gebruikt als buffer tussen binnen en buiten. voormalige vensteropening toegang tot de trappen, die 

Door de convergerende werking tussen de twee schillen rondom de toren naar boven lopen in een ruimte tussen 

wordt men vanzelf de foyer in geleid. de 'oude' en 'nieuwe' schil. In de toren bevinden zich 

De foyer, gelegen in de voormalige koortoren, is met verschillende vergader- en gemeenschapsruimten en 

zijn gigantische koepel, oculus en mozaïek het centrum ook een bar, waar men kan genieten van het uitzicht 

van het gebouw. Het is het programmatische middelpunt over de stad Weert. Dit is mogelijk gemaakt door het 

en hét decor voor een drankje, hapje en feestje. Het strippen en weghalen van de overbodige delen van 

daglicht, dat meer dan ooit tevoren binnentreedt in de de interne constructie. Hierdoor is de ruimtelijkheid van 
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Afb40. Exploded view van de routing 
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de voormalige lantaarn en klokkentoren aanzienlijk 

vergroot. 

Zoals eerder vermeld doet het oude voorportaal 

van de Fatimakerk dienst als 'artiestenzone'. De 

voormalige kapelletjes herbergen verschillende ruimten 

voor artiesten, zoals de green room, kleedruimten en 

opslagruimten. De repetitieruimten en studio's bevinden 

zich een verdieping hoger en zijn als aparte 'dozen' in 

de twee opslagruimten van het voorportaal geschoven. 

Via een trap en een balustrade zijn de repetitieruimten 

onderling en met de lager gelegen (muziek-)zaal 

verbonden. Eyecatcher is het prachtige kleurrijke glas 

in loodkunstwerk van Hugo Brouwer, dat nog duidelijker 

zichtbaar is door het weghalen van het orgel balkon. 

(zie o.a . afbeelding 42) De oude hoofdingang wordt 

behalve als tweede entree ook gebruikt voor de aanvoer 

van goederen. Het bordes met de uitstekende luifel kan 

behalve als laaddok voor de aanvoer van goederen ook 

gebruikt worden als buitenpodium voor uiteenlopende 

voorstellingen op het voormalige kerkplein . 
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Afb41. MaqueHefoto van de glazen fa code noor het park en de 
galerij met de glas-in·/ood romen 

Afb42. Maquetfefoto van de eyecatcher in het voorportaal. Ook 
de twee muziekruimten ('dozen') zijn te zien. 
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Afb43. Sfeerbeeld: een bezoeker beweegt zich rondom de toren. Tussen de oude zware bokstenen muur van de toren en de nieuwe ranke 
semitransporante schil, bevindt men zich letterlijk tussen oud en nieuw & binnen en buiten. 
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Uitwerking. 

De langs- en dwarsdoorsneden hieronder geven de 

meest kenmerkende en karakteristieke architectonische 

ingrepen ten opzichte van het bestaande gebouw weer. 

Deze ingrepen worden in dit hoofdstuk toegelicht. Met 

behulp van (30) detailtekeningen en illustraties worden 

ode ontwerpbeslissingen, oplossingen en materiaalkeuzen 

toegelicht. 

kJ kdezen en gele ri l 

Afb44. Dwarsdoorsnede Oud-Nieuw. (rood =nieuw) 
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'In belween screen' 

Afb45. Langsdoorsnede Oud-Nieuw. (rood =nieuw) 
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'In be/ween screen'. doet denken aan een groot mozaïek. Het is dan ook 

Het ontwerp voor de nieuwe gevel rondom de oude een moderne referentie naar het grootste mozaïek 

koortoren heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt. van Nederland, aanwezig in de oude koortoren van 

Van studies met dichte zwaardere gevels tot gevels met de Fatimakerk. Een gebogen glasgevel vormt de 

openingen, van gevels samengesteld uit gaas tot een klimaatscheiding tussen binnen en buiten en is verbonden 

ranke transparante gevel met veel glas. met een ranke stalen hoofdconstructie, bestaande uit 

In het definitieve ontwerp is gekozen voor een gevel die radiaal gepositioneerde portalen. Voor deze glasgevel 

aansluit bij het conceptuele verhaal: een architectonische is, met behulp van afstandhouders, een semitransparant 

buffer tussen binnen en buiten. Termen als 'vlies' of vlies opgehangen. Het gebogen scherm bestaat uit een 

'in between screen' zijn als metafoor gebruikt bij het groot kabelnet, waarin willekeurig duizenden op de 

ontwerpen en uitwerken van de gevel. Er is een ranke, wind bewegende vierkante vlakjes zijn opgehangen. De 

lichtdoorlatende gevel ontworpen die contrasteert met dichtheid van vlakjes wordt naar beneden toe steeds 

de zware bakstenen gevel van de voormalige kerkwand. kleiner waardoor de gevel zich steeds meer opent. Door 

Op die manier gaat de toren werken als een in het licht de kinetische werking van de vlakjes krijgt de gevel nog 

gezet historisch artefact, geheimzinnig gepositioneerd een extra dimensie. 

achter de moderne nieuwe gevel. Vergelijkbare kinetische gevels zijn onder andere 

Het semitransparante uiterlijk van de gevel heeft iets ontwikkeld door kunstenaar Ned Kahn en gedeeltelijk 

mysterieus doordat personen en objecten als schimmen toegepast in het gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht, 

achter een scherm bewegen. Met dit intrigerende beeld ontworpen door architectenbureau Cepezed. 

voor ogen is er tegelijkertijd gezocht naar een gevel 

met een dieper liggende betekenis. Is er een manier 

om te gevel te laten refereren naar de historie of 

karakteristiek van de Fatimakerk? 

Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit een 

semitransparante gelaagde gevel die qua uiterlijk 
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Afb46. Exploded model van de gevel en constructie / 3D detail van de mozaiekgevel 
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stalen arm (I.b.v. ophanging gevel nel) 
glosdok (dubbel glas) 
alumInium kozijn 
slellot 2~Jl25mm 
boutverbinding / doorkoppeling HEA 

o 
t.n 

o 
v 
ru 

I 

alumInium deklifst 
drukvaste Isolatie 50mm 
hoekstaal SOx40JlSmm 
ligger HEA 200 

----

240 120 43 

553 

Afb47. Detoi/ goot & ophanging geve/systeem 1: 1 0 
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150 

boull.b.v. bevestiging stalen kabelnet 

sto len gebogen buis 12180xSmm 

alumInIum goot 
koudgebogen freeform IsolatIeglos 
stalen u-profie l 35x3Sx5mm 
kumtstof vlokjes (semitransparant), 
140x 1 40mm (gebogen rondom staaldraad) 

-11---

ledverllchllng 
gebogen stolen kokerregels 100x60mm 
glaslat 
stalen kabelnet azen lS0xl50mm) 



Trappen 

De trap tussen 'oud' en 'nieuw' vormt hét opvallende 

element achter de nieuwe 'vlies'-gevel en beweegt als 

één slingerend element rondom de toren omhoog. De 

trap symboliseert beweging en beleving. De beweging 

van mensen en hun beleving in een wereld tussen 'oud' 

en 'nieuw' en tussen 'binnen' en 'buiten'. De trap is 

II 
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dan ook ontworpen als een los element met volume, 11 

gepositioneerd tussen de 'oude' en 'nieuwe', los van 

beide gevels. De balustrade van de trap is in feite één 

gekromde stalen ligger die alleen bij de tussenliggende 

bordessen is opgelegd. De 'zwevende' traptreden zijn 

verbonden met deze ligger en zijn losgelaten van de 

bakstenen wand van de oude toren. 

Afb48. 3D model met in het rood het trap als 'element' 

koppelingsplaat 
vert. 11018" strIp 

",bb .. , antillipmaI 
"aIon plooi 15""" I= aanl,eda) Igol",,) 
hoek"aal 1 OO~ 1 OOx I Omm (l.b .•. bo •• ngrng ".de) (gela'l) 
vert. Ilo len ,trip/plooI 10mm I=oplrodo) (goI0"1 
gebagon <00"" Sial". 11900' h=1170 d= 15mm t=bal"", ode) 

Afb49. Detail van de trap 1 :20 
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Kiikdozen en go/erii frames die de voormalige 'glas-in-Iood' ramen inlijsten. 

De kijkdozen zijn in feite verlengingen van de interne De kunstwerken en akoestische reflectorschermen 

galerij van waaruit de bezoeker een uniek kijkje op zijn op een rails achter de balustrade geplaatst en 

het park voorgeschoteld krijgt. Verder is er contact kunnen tegen elkaar geschoven worden zodat ze één 

tussen bezoekers in de kijkdozen onderling doordat de akoestisch scherm vormen. (zie hoofdstuk 9 'akoestiek 

L-vormige betonnen delen in het verlengde van elkaar en architectuur') De balustrade en galerij lopen door tot 

gepositioneerd zijn. Samen vormen deze elementen een in de foyer waar ze een zwevend plateau vormen. Dit 

aparte ruimte: een zwevende opengewerkte corridor plateau is te bereiken door middel van een gebogen 

die onderbroken wordt door zichtlijnen op het park. trap in de foyer, losgelaten van het mozaïek. 

De galerij en kijkdozen zijn ontworpen als één 

balancerend element dat is opgelegd op de oude 

kerkwand. De vloer van de galerij loopt dan ook 

naadloos over in de verticale kopwand van de kijkdoos 

en lijkt nergens de kerkwand aan te raken. De kijkdoos 

is met glasstroken zo minimalistisch mogelijk met de 

oude kerkwand verbonden. Op die manier overheerst 

voornamelijk het betonnen element dat slechts bij het 

opleg punt verankerd is met de kerkwand. Het element is 

onderdeel van een nieuwe thermische scheiding waarin 

ook de glazen schuifwand onder de galerij opgenomen 

is. Dit glasvlak is netjes losgelaten van de kerkwand en 

is iets terug gelegen ten opzichte van de kolommen die 

de kerkwand ondersteunen. 

Hét opvallende element op de galerij betreft de glazen 

balustrade met geïntegreerde roterende en schuivende 
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AfbSO. De ki;kdozen die uit de kerk wand steken 
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Afb5 J • Detail 'kijkdoos' en galerij J :50 links; schuivende en roterende frames met daarin de glas-in-Iood vensters. 
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9 - Akoestiek en Architectuur 

De keuze om een muziekcentrum onder te brengen in in feite een gerichte divergerende geluidsbron terwijl 

de voormalige Fatimakerk leidt als vanzelfsprekend muziekinstrumenten het geluid alzijdig uitzenden. 

tot maatregelen op akoestisch gebied. Om een goede Markten en workshops stellen weer andere eisen aan 

balans te vinden tussen architectuur en akoestiek worden geluid en ruimte en vragen misschien om een scheiding 

beiden disciplines opgenomen in een nieuwe discipline: tussen zaal en foyer. (zie afb.S3) 

'architectural acoustics' 

Variabel Gebruik 

De multifunctionele hoofd ruimte van het nieuwe muziek-

en gemeenschapscentrum vraagt om aanpasbaar 

en demontabel gebruik. Door het gebruik van een 

demontabel podium dat zowel voor, achter of middenin 

de zaal gepositioneerd wordt, kan de zaal zo afgestemd 

worden naar gewenst gebruik. Hetzelfde geldt dus ook 

voor de ophangsystemen (trusses), waaraan de geluids-

en lichtregulerende techniek opgehangen is. 

Het variabel gebruik beperkt zich niet alleen tot één 

ruimte op zich maar stelt ook eisen aan de scheiding 

tussen verschillende ruimten. Zo dient de zaal zowel 

ruimtelijk als akoestisch gescheiden te kunnen werken 

van de foyer in de koortoren en andersom. 

Het plaatjes hiernaast geven verschillende situaties weer 

voor variabel gebruik van de ruimte . Voor conferenties 

is bijvoorbeeld een andere opstelling en (geluids)plan 

nodig dan voor muzikale activiteiten. Een spreker is 
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Afb53. Verschillende situaties van variabel gebruik (onderste plaat;e; conferentie) 
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Zaalakoestiek Bij geluidsberekeningen in een 3d model van de 

Het is dus de taak om het akoestisch gedrag van de hoofdruimte blijken de galmtijden erg hoog te liggen 

zaal af te stemmen op het ruimtelijke gebruik ervan. Bij (6 a 7 seconden) en daarom zijn er maatregelen nodig 

elke ruimte geldt echter veelal dat er geen ongewenste om de galmtijd binnen het gestelde interval (1,0 tot 

echo's op dienen te treden. De hoogte van de nagalmtijd 1,6) te kunnen krijgen. Binnen dit interval kan dan met 

speelt hierbij een grote rol. Om die nagalmtijd in een variabele akoestische oplossingen de gewenste galmtijd 

ruimte te beïnvloeden spelen maatregelen betreffende bereikt worden. 

de volgende eigenschappen van de ruimte een grote In de eerste instantie zijn oefeningen en berekeningen 

rol. gedaan met verschillende geluidsabsorberende 

• De afmetingen van de ruimte materialen toegepast op verscheidene (gebouw-) 

• De vorm van de ruimte vlakken. Bij het bekleden van het gehele plafond van de 

• De mate van geluidsabsorberende zaal met geluidsabsorberende akoestische materialen 

oppervlakken in de ruimte bleek de galmtijd enorm te dalen. Dit heeft geresulteerd 

De vorm van de ruimte ligt in dit geval (herbestemming) in de toepassing van het product 'Baswaphon' op 

tot op zekere hoogte al vast. Zeker gezien het feit dat het plafond en op delen van de nieuwe galerij en 

grote veranderingen in vorm, de karakteristiek van de kijkdozen. 

bestaande ruimte (waaiervorm) aantasten. Baswaphon is een geluidsabsorberende, voeg loze, 

Door het volume van de bestaande van de Fatimakerk gladde pleister aangebracht op minerale panelen die 

te analyseren kan grofweg bepaald worden welke de nagalmtijd sterk doet verminderen zonder optisch 

muzieksoorten en gewenst gebruik met betrekking tot het ruimteconcept te verstoren. Baswaphon wordt direct 

de heersende galmtijden passend zijn. (zie diagram tegen het beton gemonteerd, zonder luchtspouw en kan 

in afb.52, vorige blz.) Er dient dan ook gestreefd te ook op gebogen vlakken (bijv. Bogenplafond) toegepast 

worden naar galmtijden liggend in het interval van 1,0 worden. (zie afb.56) 

tot 1,6 seconden. (zowel conferenties als verschillende De bakstenen wanden zijn echter 'schoon' gehouden en 

muzieksoorteni kamermuziek, orkest, fanfare) hier zijn geen akoestische maatregelen genomen. Zo 
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Afb54, Links: absorberend vermogen van materialen (Baswaphon) Rechts: gedrag geluidsporticles (billords) in de ruimte (clustering) 
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Afb55_ LinKS: gemeten galmti;den in de hoofdruimte 
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blijven de oorspronkelijke karakteristieke wanden van 

de kerk behouden. 

Verder zijn er berekeningen gedaan naar scheidingen 

tussen foyer en zaal waardoor de ruimten apart van 

elkaar kunnen functioneren. Met de toepassing van 

gordijnen tussen zaal en foyer bleek de galmtijd van 

zowel de zaal als de foyer afzonderlijk beïnvloed te 

kunnen worden. Een scheiding in de vorm van een gordijn 

zou dus mee kunnen werken in het realiseren van een 

variabele akoestiek van zowel de ruimten afzonderlijk 

als samen. (zie afb.54,55) 

Precieze metingen wat betreft de geluidsisolatiewaarden 

van bouwdelen zijn uitgebleven. Wel zijn er maatregelen 

genomen ter hoogte van de dakconstructie tussen het 

gebogen plafond en de dakbeplating. Hier bevinden zich 

geluidsisolerende sandwichplaten en in de luchtruimte 

zijn tevens baffles opgehangen. (zie detailtekeningen 

kijkdozen & galerij.) 

Bij het ontwerpen van de repetitieruimten en studio's is 

het doos-in-doos principe gebruikt. De ruimten zijn als 

aparte geluidsisolerende dozen in de ruimten van het 

bestaande gebouw opgenomen. (zie horizontale detail 

studio 's hiernaast.) 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Baswaphon stuclaag (top-laag) 
Baswaphon stuclaag (grond-lilag) 
Baswaphon panel 
lijmliJag 
Achtergrond: cementboog van kericplafond 

Afb56. Mons'er Baswaphon en bewerk' de'ail van he' beklede 
boogplafond 



t 

gipsplaat 3x 1 2,Smm 
akoestische Isolatie 100mm 
luchtspouw 
akoestische Isolctie 100mm 
gipsplaat 3x.l 2,5mm / 
okoestlsche 

luchlSpOUW 
gipsplaat 1 2.5mm 
akoestische isolatie 50mm 
multIp lex deur 25mm 
gipsplaat 2x 12,5m_m ____ _ 

houten sti I 100x40mm 

Afb57. Horizontale doorsnede muziekruimtel:50; doos-in-doos principe 

;' ( I 
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Variabele Akoestiek 

Het concept van het variabele gebruik van de voormalige 

kerkzaal stelt direct ook eisen aan de akoestiek van de 

ruimte. Bij het ontwerpen in de ruimte wordt dus niet 

enkel rekening gehouden met het variabel functionele 

gebruik maar ook de variabele akoestiek wordt als 

doelstelling meegenomen. Zo wordt de architectonische 

visuele perceptie (=licht en ruimte) gecombineerd met de 

auditieve perceptie (=geluid). Akoestiek ligt dus ingebed 

in de architectuur en werken evenwichtig samen. Het 

concept van de 'variabele akoestiek' vindt men dan terug 

in toegepaste architectonische ontwerpoplossingen. Die 

variabiliteit is gezocht in gelaagde en multifunctionele 

Gelaagde Gordiinen (zie afb.58,59) 

Een goed voorbeeld van een systeem dat werkt volgens 

het principe van 'gelaagdheid' is dat van de gordijnen. 

Ze zijn multifunctioneel door hun lichtregulerende 

als geluidsabsorberende werking. Verder kunnen ze 

ruimtescheidend en puur functioneel werken. Deze 

eigenschappen worden benut in een concept voor 

de gordijnen in de nieuwe (muziek)zaal. Er wordt 

gebruikt gemaakt van gelaagde gordijnen. Er is dus 

sprake van voor elkaar schuivende lagen gordijnen 

die elk een aparte regulerende functie hebben. Zo 

zorgt één gordijn voor een semitransparant zicht, en 

laat het licht door, terwijl een ander gordijn geluid 

systemen die zowel, licht, zicht en geluid kunnen regelen. absorbeert en ruimtescheidend werkt. Een ander 

De regulerende lagen van deze systemen kunnen gordijn doet weer dienst als projectiescherm voor het 

akoestisch apart of samenwerkend ingezet worden bij vertonen van presentaties of films. Op deze manier 

specifiek en gecombineerd gebruik van de ruimte. dienen gordijnsegmenten het gewenste variabele 
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gebruik van de ruimte. Zo kan de foyer (toren) zowel 

ruimtelijk als akoestisch gescheiden functioneren van 

de (muziek)zaal en andersom, door het gebruik van 

dichte, geluidsabsorberende gordijnsegmenten tussen 

toren en zaal. Deze gordijnen kunnen wanneer gewenst 

ook helemaal weggeschoven worden waardoor beide 

ruimten in elkaar overvloeien of er kan gebruik gemaakt 

worden van een buffer tussen zaal en foyer in de vorm 



Afb58. Het principe von de 'geloogde' gordijnen uitgebeeld in verschillende vorionten. 

gordijn 1: zwort okoestisch gordijn (molton) 
gordijn 2: grijs semitronsporont/in between gordijn (polyester) 
gordijn 3: wit projecfiegordijn 
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van een semitransparant gordijn. (zie ook doorsneden in Multifunctionele kunstwerken. (zie afb.60) 

de bijlage) Door gelaagd gebruik van gordijnsegmenten Door het plaatsen van de nieuwe galerij en kijkdozen 

behoudt de toren zijn ruimtelijkheid en kan ook het aan één zijde van het gebouw waren de glas-in

mozaïek in het interieur bewonderd worden. Hetzelfde lood vensters in eerste instantie overbodig geworden. 

gelaagde principe met gordijnen wordt ook gebruikt Door hun unieke voorkomen (naar verluid de eerste 

tussen de artiestenzone (voorportaal) en (muziek)zaal abstracte glas-in-Iood ramen van Nederland) is er 

waardoor ook deze ruimten akoestisch en functioneel te gezocht naar een oplossing waardoor ze behalve hun 

scheiden zijn . prachtige verschijning ook functioneel zouden kunnen 

Afb59. Impressie van de geloogde gordi;nen in de koor/oren 
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werken. Door de keuze om de vensters te omlijsten 

en te integreren in de balustrade van de galerij zijn 

het ware 'kunstwerken' geworden. Hier is een extra 

dimensie aan toegevoegd door te onderzoeken of de 

vensters ook akoestisch zouden kunnen werken. Dit heeft 

geresulteerd in vensters die kunnen functioneren als 

reflecterende geluidsschermen doordat ze zowel kunnen 

roteren als schuiven over de balustrade. Ze kunnen dan 

ook tegen elkaar gepositioneerd worden zodat ze één 

reflecterend scherm vormen. Ze fungeren tegelijkertijd 

ook als' opvangers' van laag frequente tonen door hun 

werking als klankkasten. Het glas-in-Iood venster werkt 

namelijk als trillend scherm in de luchtruimte tussen het 

glas-in-Iood venster zelf en een glasplaat die erachter 

geplaatst is. (zie detailtekening; balustrade en galerij, 

blz.71) 
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Afb60. Werking van schuivende en roterende akoestische panelen met daarin de oorspronkeijke glos.in./ood romen. 
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10 - Conclusie 

In dit rapport is een ontwerp opgenomen betreffende 

de herbestemming van de Fatimakerk in Weert en 

de transformatie van het gebouw tot een Muziek- en 

Gemeenschapscentrum. De basis voor dit ontwerp 

vormt een gekozen a rchitectonische strategie die 

een mogelijke oplossing biedt voor de problematiek 

rondom herbestemmingsopgaven bij kerken. Een 

oplossing voor het probleem van de verstoorde relatie 

tussen gemeenschap en gebouw die is ontstaan naar 

aanleiding van de ontkerkelijking van de samenleving. 

Daarbij wordt tevens het probleem van de 'harde' 

architectonische scheiding tussen gebouwen context op 

een creatieve manier aangepakt. 

Wat resulteert, is een gedurfd en uniek ontwerp, dat 

rekening houdt met de karakteristiek en vormentaal van 

de voormalige kerk. Er zijn natuurlijk talloze strategieën 

die architecten kunnen gebruiken om een antwoord te 

geven op problemen rondom het herbestemmen van 

gebouwen. In dit ontwerp is gezocht naar een mogelijke 

nieuwe strategie en dat heeft in ieder geval geleid tot 

een uniek en opvallend gebouw. Misschien balanceert 

het ontwerp op de grens van 'wat wel en wat niet 

kan'. Toch moet een architect naar mijn mening altijd 

zoeken naar innovatieve concepten en hij kan daarbij 

baanbrekende creatieve oplossingen aandragen. 

·82· 

Daarbij mag hij gedurfd te werk gaan om zo met het 

ontwerp een discussie uit te lokken. Dat is vanaf het 

begin een doelstelling bij dit ontwerp geweest. Mijn 

hoop is dan ook dat er een discussie ontstaat rondom 

de herbestemming van de Fatimakerk en dat het unieke 

gebouw als herboren een mooie toekomst tegemoet kan 

gaan. 



1 0 - Con<:lusle 

Afb61. Het resultaat: de moquette van het ontwerp. 
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0 
0 

Plattegrond - 1 Ontvangst Muziekcentrum 

- 1 - Entree 
- 2 - Ga rderobe 
- 3 - Hal (trap naar fover) 
- 4 - LobbV (ontvangst, expo,vergader,evenement) 
- 5 - Kantine 
• 6 - Kitchenette 
- 7 - Opslag 

school 1 :500 
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_ 8 - Foyer 
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_ 11 - Bar 
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_ 14 - sac\<Stage 
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_ 16 _ opslag I Kapel 
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_ 21 - foyer (nlv .t ) 
_ 2l _ zaal (nlv.1l1 6aIUS

trade 

_ 23 _ KIjkdOOS (naar park) _ 24 _ Trappenhal (traP naar toren (conferenbec:entr\lrnll 

_ 25 _ (opnarne) StudiO 
_ 26 _ Studlo/oefenrulrnte 
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Bijlage 

Plattegrond +2 ConferentiecentrumfToren 

- 27 - T/1!ppenhll l (nlv.2) 
- 28 - Vergaderruimten 
- 29 - Lounge 
- 30 - VIsta (dak) 
- ]l · Bar 
- 32 - Noodtrap 

schoo l 1 :500 
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Langsdoorsnede Muzlek- en Gemeenschapscentrum 

- 1 - TrappenhaJ 
- 2 - Lobby 
- 3 - Foyer 
- 4 - laai (muit/tune.) 
- 5 - BacJcstage 
- 6 - Stu 01 0 nru m e 
- 7 - Expeditie I Buitenpodium 
- 8 - B lu tr d 
- 9 - COnferentiecentrum 
- 10 - Uitkijkpunt I Bar 

school 1·200 
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Bijlagen 

Dwarsdoorsnede B 
Muzlek- en COnferentiecentrum 

- 1 - Zaal (multifunc.) 
- 2 - Balustrade 
- 3 - Kijkdoos 
- 4 - Foy t 

- 5 - Bar 

schoa/ J ~200 
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Aanzicht Noord 
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Bijlagen 

Aanzicht Oost 
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Aanzicht luid 
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Bijlagen 

I 

Aanzicht West 
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