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In het kader van rnijn studie 'Building Technology' aan de Technische Uni
versiteit te Eindhoven heb ik eeo onderwek uitgevoerd naar factoren die 
bijdragen tot een succesvolle herbesternming van kerkgebouwen tot woon
ruirnten. Aanvankelijk had ik rnij ten doe! gesteld, in mijn onderzoek een 
studie verrichten naar succes- en faalfactoreh die een bijdrage le~eren aan 
een succesvolle herbestemming van kerkgebouwen tot diverse funccies. Al 
snel kwam ik er achter dat verschillende functies teveel factoren zouden op
leveren, waardoor mijn onderzoek te uitgebreid zou \Varden. In overleg met 
mijn begeleiders heb ik besloten om de succes- en faalfactoren te onderzoe
ken, die relevant zijn voor een nieuwe functie, namelijk een woonfunctie. 

Tijdens rnjjn s tudie aan de TU/ e ben ik erachter gekomen dat de diverse 
masterptojecten theoretisch van aard zijn . Er wordt tijdens deze projecten 
vooral nagedacht over conceptvotming en de uitwerking hiervan. Dankzij 
voorgaande opleidingen ben ik iemand die nietalleen naar de theorie kijkt, 
maar ook naar de prakcijk. Dit wil zeggen dat er ook gekeken wordt naar de 
belangen van de partijen die met een herbestemming te maken krijgen. 
Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn afstudeerperioden bij een bouw
kundig bureau in te vullen. D it geeft mij de mogelijkheden om tijdens mijn 
onderzoek praktische invalshoeken te combineren met theoretische invals
hoeken. Het bureau 1fobo Adviseuts Stedenbouwkundigen Architecten' 
biedt mij de faciliteiten en mogelijkheden om daar full time aan mijn afsru
deeronderzoek te werken. Hier kan ik volop gebruikmaken van de kennis en 
ell:pertise die zij hebben op het gebied van herbestemming. 

H et rapport dat voor u ligt Is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek <lat 
ik uitgevoerd heb in opdracht van de Technische Universiteit te Eindhoven 
en Inbo Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten te Woudenberg. 

Bij dezen wil ik de gelegenheid nemen om diverse mensen te bedanken. 
Mijn speciale dank gaat ujt naar mijn begeleiders van de Technische Univer
siteit te Eindhoven; namelijk de heer P.A. Erkelens en mevrouw A.R. Pereira 
Roders. Ook gaat mi jn speciale dank uit n:mr mij n begeleider binnen Inbo, 
namelijk de heer J .G. Teensma. 



Daarnaast wil ik de overige mensen bedanken die mij geholpen hebben met 
het onderzoek en de mensen die mij van de benodigde infonnatie hebben 
voorzien. In het bijzonder: 

• De bewoners van de Vredekerk, Schuttenkerk en de Cantoreije; 
• De architecten en initiatiememers \Tan bovenstaande projec:ten; 
• Alle overige betrokkenen die ik heb mo gen in terviewen. 

Tot slot wil ik mijn vriendin Ria van Asch bedanken. Zonder haar positieve 
inbreng, was het kunnen voltooien van mijn onderzoek een stuk moeilijker 
geweest. 

Woudenberg, 4 juli 2007 
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Deze scriptie bn op de volgehde nianieien worden gelezen en gebruikt: 

Archi tecten 

Zij krijgen een beeld 
van de factoren die 
grate invloed hebben 
op een herbestem
mingopgave. Met deze 
informatie is het moge
lijk om in een vroeg 
stadjum te kunnen zien 
waar de eventuele 
knelpunten liggen tij
dens het herbestem
mmgproces. 

Bewonersorganisaties 

Ook bewonersorganisaties lrunnen 
lering trekken uit deze scriptie. 
Aangezien er diverse factoren af
komstig zijn van bewoners van 
kerkgebouwen kunnen de bewo
nersorganisaties hierop inspelen 
wanneer zij als doe! hebben om de 
belangen van de bewoners te be
hartigen. 

Ini tiariefnemers I opdrachtgevers 

Deze partijen hebben de meeste 
baat bij het slagen van het project. 
Omdat zij meestal de partijen zijn 
die het project moeten fmancieren, 
is het voor hen belangrijk om te 
weten waar de eventuele succes- en 
faalfactoren tijdens het proces lig
gen. 

Studenten 

Studenten die te maken 
hebben met een herbe
stemmingopgave van 
gebouwen of die hier 
een onderzoek naar 
doen zullen baat heb
ben bij het lezen van 
deze scriptie. 
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1.1 - Inleiding 
Lecgstand van Nederlandse kerken is vandaag de dag een opkomcnd pro
bleem. Door de stijgende kosten van bouwkundig o nderhoud en het krim
pende ledcnbestand komen kerken in grote financiele problem.en terecht, 
Leegst.and van dit type gebouw is dan ook vaak een logisch gevolg. Wannecr 
een gebouw geen gebruiksfunctie meer heeft en de eigenaar geen mogelijk
heden ziet om het gebouw te beheren, treedt grotendcels vcrval en verloede
ring op. Vanwege de grote cultuurhistorische- en emotionele waarden van 
kerken probeert men deze gebouwen te bewaren voor de volgende generatie. 
Om aan deze leegstand een einde te maken wordt et vaak gezocht naar een 
nieuwe bestemming voor het gebouw, ook wel hetbestemminggenaamd. 

Herbestemming kan gezien worden a1s een uitdagend proces. Het willekeu
rig plaatsen van een nieuwe functie in een bestaande structuur kan leiden tot 
onherstelbare schade, het verlies van de bestaande karakteristieken en zelfs 
tot sloop van het gebouw bij onrendabe] gebruik. Tevens rijst de vraag of de 
gerealiseerde herbestemming werkelijk gezien kan worden als oplossing voor 
de leegstand en het verval van het gebouw en of het dus als 'geslaagd' om
schreven kan worden. 

Cn de laatste jaren is een groeiende belangstelling te zien voor herbestem
ming van gebouwen vanuit diverse Nederlandse instanties. Een hiervan is de 
Stichting Pandenbank Noord-Brabant~ die in 1999 een boek uitgebracht 
heeft onder de naam: 'Herbestemming van grote monumenten: een uitda
ging!'1. Het doe! van deze stichting is om monumenten in Noord-Brabant 
voor het nageslacht te bewaren. Ook binnen de Technische Universiteit 
Eindhoveh is de groeiende belangstelling naar hetbestemming te zien. In 
diverse projecten is ill een herbestemmingopgave opgenomen om studenten 
kennis te laten maken met dit begrip. Daarnaast loo pt op dtt gebied riu ook 
een pcomotieonderzoek onder de naam: 'Re-architecture; Lifespan Rehabi
litation o f built heritage..2 

'1...1'""''°1f, '~J •.1 , trt ftf [ .1-.~ N. i\I ..' ... \ l" ll •r, •.I , l':)Q '} ltr.l.r l~1/(1J:,_14 '4rtf 111•/" Yoi /IJtNl,f#N:': tflf .~41'1;111-tJ. 
4 \1' 

u1·• J .hv.tc-.• h.1·•~ ~' J fi, 1tl> lr'\l, 11i l t, ~ ,..,_f't.&.1' •:o 
P1 1r· 11 .1I~ J.r .. ,,t !tl 1'< ... ,,,blftr:Jlrf; L;r>1".111~J.1bd!/wu111u/b111!1/..,,P1~ i"< i 11u:1dh mr• 1 11l!i11dl' r 

•.11ufum:r11. 11 ~. 

l'\11.Fl\)JNG l ;\ 
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Bij een herbestemming wordt de bestaande functie vervangen door een 
nieuwe. In het verleden hebben diverse kerken nieuwe bestemmingen gekre
gen. Voorbeelden van nieuwe bestemmingen zijn: musea, theaters, biblio
theken, enz. ln dit onderzoek wordt gekeken naar de factoren die een bijdra
ge leveren aan een succesvolle herbestemming van kerkgebouwen tot een of 
meer woonruimten. 
Woohruimten kenmerken zich door k.leinere afgesloten ruitnten, terwijl ker
ken juist grote open ruimten hebben. Bij bet plaatsen van woningen in een 
kerk zullen specifieke aandachtspunten naar voren komen. Te denken valt 
aan de indeling van de woonruimten die zich moet aanpassen aan de be
staande structuur, terwijl deze aanpassingen niet mogen afwijken van de 
huidige Nederlandse bouwnorrnering. 

Met het schrijven van de scrip tie: 'De weg naar een succesvolle herbestem
ming' wordt achterhaald welke positieve en/of negatieve Factoren van in
vloed zijn bij een succesvolle herbestemmingopgave van kerkgebouwen tot 
een of meer woonruimten. Daarnaas t kan de scriptie tevens als achtergrond
informatie gebruikt worden voor person en die te ma.ken krijgen met een 
dergetijke opgave. 

H oofdstuk 1 gaat in op de doel- eh probleemstelling van het onderzoek. 
Daarnaast worden uitgangspunten, randvoorwaarden en de releva.ntie van 
het onderzoek besproken. In hoof dstuk 2 is de onderzoeksopzet en -
methode te zien. De casestudies met bijbehorende facto ren zijn weergegeven 
in boofdstuk 3 en 4. Daa.rna worden in hoofdstuk Sop basis van de vorige 
hoofdstukken conclusies getrokken. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een 
overzicht gegeven van de gei'nterviewde partijen en de bronverrnekling. 



L2 - Doe!- en Probleemstelling 
Hieronder is te zien hoe de doe!- en proibleemstelling geformuleerd zijn voor 
dit onderzoek. 

1.2.1 - Doelstelling van het onderzoek 
Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd a.an de kennis over de moge
lijkheden om kerkgebouwen succesvol te herbestenunen. Met deze kennis is 
het mogelijk om foutieve herbestemmingen uit te kunnen sluiten, die o nher
stelbare schade of zelfs sloop a1s gevolg kunnen hebben. 

1.2.2- DoelsteUing in het onderzoek 
In dit onderzoek wordt inzicht verkregen in welke onderzoeken uitgevoerd, 
en welke besluiten genomen moeten worden om tot een succesvolle herbe
stemming van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten te komen. 

1.2.3 - Probleemstelling 
Welke factoren dragen b ij tot een succes.volle herbestemming van kerkge
bouwen tot een of meer woonruimten? 

1.2.4 - Deelvragen 
Dit onderzoek is op de praktijk gericht, waardoor de antwoorden op de 
deelvragen verkregen worden door het amalyseren van gerealiseerde projec
ten (zie paragraaf 2.3). E r zal eerst een vooronderzoek uitgevoerd warden, 
omdat het niet mogelijk is om met lege handen deze projecten te analyseren. 
Daarorn wordt bij onderstaande deelvragen onderscheid gemaakt tussen 
vragen die met een vooronderzoek beantwoord worden en vragen die met 
praktijkonderzoek beantwoord warden. Vooronderzoek bestaat uit litera
tuurstudies en praktijkonderzoek bestaat uit interviews met de partijen die 
betrok.ken zijn bij de casestudies (zie paragraaf 2.3.1 en paragraaf 2.3.2). 

11\LEJDlt-;G 15 



1111 

1.2.4.1 - Deelvragen 
Hieronder worden de deelvragen weetgegeven zoa!s ze in dit onderzoek zijn 
bepaald. 

Deelvragen vooronderzoek (literatuur) 
Deelvtaag 1: Wat is een hetbestemming van kerkgebouwen tot 

een of meer '-VOonruimten? 
(zie paragraaf 3.2) 

Deelvraag 2: Welke partijen -zijn betrokken bij een herbestemming 
van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten? 
(zie paragraaf 3.3) 

Deelvraag 3: Welke partijen kunnen deze herbcstemming het 
mcest be·invloeden? 
(zie paragraaf 3.4) 

Deelvraag 4: Wanneer is een herbcstemming van kerkgebouwen 
tot een of meer woonruimten succesvol? 
(zie paragraaf 3.5) 

Deelvragen veldonderzoek (casestudies praktijk) 
Deelvraag 5: 

Deelvraag 6: 

Deelvraag 7: 

Deelvraag 8: 

Welke factoren, vanuit de belangen van de partijcn 
gezien, dragen bij tot een succesvolle herbestemming 
van kerkgebouwen tot een of meet woonnilmten? 
(zic patagraaf 4.2) 
In hoeverre k:unnen deze factoren de herbestemming 
van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten 
bei'nvloeden? 
(zie paragraaf 4.3) 
Hoe en in welke mate kunnen deie factoren zelf 
bemvloed/gemanipuleerd worden? 
(zie paragraaf 4.3) 
Wat is de samenhang tussen de factoren die verkre
gen zijn uit deelvtaag 5? 
(zie paragraaf 4.4) 



12.4.2 - Toelich ting op deelvragen 
Hieronder zijn de toelichtingen op de deelvragen geformuleerd. 

Deelvraag 1: I.If' at is een berbestemming? 
Dit is de eerste vraag die gesteld moet worden. Zonder te weten wat een 
herbestemming is, kan verder onderzoek niet uitgevoerd worden. Bij deze 
vraag wordt gekeken hoe de definltie van het begrip 'herbestemming in de 
literatuur is omschreven. 

DeeLvraag 2: Welke partijen zjj11 betrokken bi) een herbestemming va11 kerkgebouwen tot 
tfen of meer woo11mim1en? 
Net als bij nieuwbouw zijn bij een herbestemming diverse partijen betrokken 
die het mogelijk maken om het project te realiseten. Bij deze vtaag wordt er 
gekeken welke partijen te maken hebben met een herbestemming van kerk
gebouwen tot woonruimten. 

Deelvraag 3: Welke partt]en kmme11 deze herbesk>t11111i1ig bet meest belnvloeden? 
N iet alle partijen hebben evenveel invloed op een herbestemmingproces van 
kerkgebouwen tot woonruimten. Bij deze deelvraag wordt achterhaald welke 
partijen de meeste invloed hebben en waarom ze dit hebben. Wanneer geke
ken is naar de partijen met de meeste invloed is het mogeLijk om de factoren 
te achterhalen die bijdragen tot een succesvolle herbestemming. 

Deelvraag 4: UV a1111eer i.s een herbestem111i11g van kerkgebouwe11 tot ib1 of meer woo1mtim
te11 SltCCCSlloL? 
Niet elke herbestemming is even 'succesvol' als de ander. Wat een succesvol
le herbestemming is en wanneer een herbestemming 'succesvol' is wordt bij 
deze vl"aag onderzocht. 

Dee/vraag 5: l~'elke factoren, va1111it de belangtm va11 de partije11 gezje11, drage11 bij tot een 
succesvoll.e herbestem7J;i11g vatJ kerkgebom11en tot een of 111eer woonruimte11? 
Wanneer achterhaald is welke partijen de meeste invloed hebben op een 
herbestemrningproces, kunnen hun belangen/richtlijnen bekeken worden. 
Hietuitworden de factoten verkregen/geanalyseerd die bijdragen tot een 
succesvolle herbestemmingvan kerkgebouwen tot een of meer woningen. 

INLlimING 17 
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Dedvraag 6: bz hoeven"e k111men deze factoren de herbeste111'11ing vatr kerkgebo111ve11 tot 
ii11 ef meer woonmi-,,1tn1 bel11v/.oeden? 
Hier wordt onderzocht of en hoe de diverse factoren het proces voorde
lig/ nadelig kunnen beihvloeden. 

Dee!vraag 7: Hoe en in wetke mate ktm11e11 deze factoren ze!f beinvloed/ 
gemanip11leerd wore/en? 
Als gekeken is in hoeverre de factoren het proces kunnen beuwloeden, 
wordt gekeken of de factoren zelf bei:nvloed kunnen worden. 

Deefvraag 8: Wat i,r de samenhang turse11 defacton:n die verkregen zjf11 t1i1 
deelt1raag 5? 
Bij deze vtaag wordt er gekeken of er factoren bij meer partijen met de 
meeste invloed aanwezig zijn. 



1.2.4.3 - Defmities van begrippen 
Begrippen zoa1s gebruikt in de ptobleemsteUing en deelvragen dienen zoda
nig gedefinieerd te worden dat iedereen weet wat eronder verstaan wordt. 
De volgende begrippen ult de probleemsteUing en deelvragen zijn gedefini
eerd . 

Herbertemming: 
Het geheel aan maatregelen die ertoe dienen een bestaand gebouw in een 
technische staat te brengen of te behouden, waardoor het aan een nieuw 
geformuleerd func tioneel en/of technisch programma van eisen voor een 
bepaalde gehruiksperiode kan voldoen, er van uitgaande, dat de oorspronke
lijke functionele bestemming gewijzigd wordt.3 

Kerkgebozov: 
In Nederland is een kerk een plaats van samenkomst voor christenen. In d it 
gebouw worden diensten en andere samenkomsten belegd ter ere van God.~ 
J let kerkgebouw is vooral het symbool van een sacra1e plaats die contrasteert 
met andere, niet-religieuze gebouwen en het openbare, profane leven.5 

1.~oomuimte: 
Besloten ruimte die, a1 dan niet tezamen met een of meerandere ruimten, 
bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden.6 

Partije11: 
Er kan onderscheid gemaakt word en tussen primaire partijen en secundaire 
partijen. De primaire partijen zijn direct gerelateerd aan het bouwproces. D e 
secundaire partijen hebben wel een relatie met het gebouw, maar zijn niet in 
de directe positie om invloed ult te oefenen op beslissingen tijdens het 
bouwproces.7 

u/! (iflQ/t~ I/' I' •A••-:1/11: (II' , 1vJ I 1 I 11111 I 1111' lit n I 1111111 
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1.3 - Verdieping in probleemveld 
Voor herbestemming is vandaag de dag een groeiende belangstelling te zien. 
Vanwege de voordelen die herbestemm.ing kan hebben, houden steeds meer 
instanties en universiteiten zich bezig met dit onderwerp. Het primaire doel 
van herbestemming is het behoud van het gebouw. Een leegstaand gebouw 
is onderhevig aan slijtage en verloedering. In Nederland is, door het gevoel 
van geld en orde, leegstand bijna onmogelijk. Wanneer een gebouw dan toch 
leeg komt te staan en er geen nieuwe functie meer voor bedacht kan worden 
is sloop bijna onvermijdelijk. 

Bij herbestemming van kerken blijkt dat het aanpassen van het gebouw aan 
de huidige maatstaven een kostbare aangelegenheid is. Wanneer een kerk 
niet op de monumentenlijst staat en er geen particuliere actie tot behoud van 
de kerk gevoerd wordt is sloop meestal de enige optie na leegstand van het 
gebouw.8 V ooral als je bedenkt dat kerken voornamelijk centraal liggen in 
een dorp of stad. De grond is erg kostbaar en verhuur of verkoop van dit 
stuk grond levert dan ook veel geld op. 

Te zien is dat steeds meer comites zich richten op het behoud van het kerk
gebouw. Ze beginnen in te zien dat herbestemming van de kerk een oplos
sing kan zijn voor het verval en sloop van het gebouw. Immers het wederom 
inschakelen van de kerk als gebouw in de gemeenschap is te prefereren, om
dat er dan bronnen van inkomsten o ntstaan. Het gebouw wordt weer pro
ductief en hierdoor wordt de economische levenscyclus vedengd.9 Tevens 
leidt het 'gretige' gebruik van een nieuwe functie tot economische opwaarde
ring van zowe1 grond als omliggende bebouwing. 

Tai van architecten die een herbestemmingopgave van een kerk krijgen aan
gereikt zaten al in het com.ite tot behoud van de kerk. Ze hebben direct of 
indirect al te maken met het gebouw en krijgen daaro m meestal voortang bij 
het maken van een ontwerp.'0 Bet gevolg hiervan is dater in Nederland 
nauwelijks een concentratie van kennis op het gebied van herbestemming 
van kerken is. Tevens is in de literntuur temg te vinden dat diverse herbe
stemde kerken met dezelfde problemen kampen. Veel voorkomende pro
blemen komen voort uit bouwfysische en financiele aspecten. Concluderend 
kan gezegd worden dat dit ook weer een resultaat is van concentratiegebrek 
aan kennis. 

,, 



In dit onderzoek ligt de nadruk op factoren die van invloed zijn op een suc
cesvolle herbestemrning van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten. 
De uitkomsten zijn resultaten van een jaar onderzoek naar herbestemde ker
ken en zijn zowel afkomstig uit de literatuur als uit de praktijk. 

1.4 - Belang van het onderzoek 
Het wetenschappelijk en maatschappelijk belang van dit onderzoek is hier
o nder omschreven. 

1.4.1 - Wetenschappclijk belang 
Het onderzoek Levert empirische kennis over de mogelijkheden om kerkge
bouwen succesvol te herbestemmen tot een of meer woonruimten. 

1.4.2 - Maatschappelijk belang 
De ene na <le andere kerk wordt afgestoten, onttakeld o f gesloopt omdat de 
kerkgangers niet meer komen en er geen geld is om het veelal monumentaJe 
gebouw in stand te houden. De strijd om het gebouw te behouden loopt 
vaak vast op geldgebrek. Zestig procent van de kerken in Nederland krijgen 
geen andcre fonctie en st.1fil1 zelfs leeg. In Nederland zijn ongevcer 7000 
kerkgebouwen, waarvan er jaarlijks gemiddeld zeventig verdwijnen. Uit angst 
voor faillissetnent kiezen kerkbesturen maar al te vaak voor het snelle geld. 
Als er niks gedaan wordt zullen in de komende decennia duizenden kerken 

d 
.. 11 

ver w11nen. 

Aan herbesternmi.ng van kerkgebouwen zijn verschillende belangen verbon
den. Vanwcge de grote cultuurhistorische- en ernotionele waarden van ker
ken probeect men deze gebouwen te bewaren voor de volgende generatie, 
Dit is mogelijk do.or het vinden van een nieuwe bestemming voor leegstaan
de of Jeegkomende kerkgebouwen.12 

Daa.rnaast is te zien dater in de media de laatste tijd steeds meer aandacht 
besteed wordt aan leegstaande kerkgebouwen en de mogelijkheden om deze 
te behouden. Op de volgende pagina zijn diverse krantenkoppen weergege
ven die duidelijk de maatschappelijke relevantie van dit onderwerp laten 
zien. De volledige artikelen zijn als bijlage toegevoegd. 

'* Ll••11hl"1 l.)11' ~.kl, rl.i.,.I 1.11.J. o~ 1 ~(r;, i1, · 1 
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1.5 - Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Dit onderzoek is alleen gericht op herbestemming van kerkgebouwen tot 
een of meer woonrnimten. Hoewel sommige factoren en conclusies toepas
baar zijn op herbestenuning tot woonruimten, zijn ze binnen dit onderzoek 
alleen waarheidsgetrouw voor de drie geanalyseerde casestudies. De verkre
gen factoren zijn echter niet gericht op de uitvoeringsfase, omdat hier teveel 
exteme partijen mee verbonden zijn die niet geanalyseerd kunnen worden 
binnen de afstudeerperiode. 

De factoren die verkregen warden aan de hand van de probleemsteUing, 
zullen in de praktijk de meestewaarde hebbeo aan het begin van het bouw
proces. Dit is voornamelijk te danken aan de fasering hiervan. 
(zie figuur 1.4). 

fol •11 11r I. I· ii.- l'ltt.: l>riglw "k 
, . l ,,, ~ iJ 

In dit figuur is te zien dat aan het begin van het bouwproces relatief meer 
ruimte voor wijzigingen is, dan aan het einde van het bouwproces. Dit houdt 
in dat wanneer er wijzigingen aan het begin van het traject gemaakt moeten 
worden, dit minder consequenties (tijd/geld) heeft voor het verloop van dit 
traject dan wanneer er wijzigingen aan het einde gemaakt moeten worden. 
Dus hoe eerder de factoren meegenomen warden, hoe efficienter het bouw
proces doorlopen kan worden. 
Daarnaast is te zien in figuur 1.5 hoe de verhoudingen tussen de infonnatie
voorziening en ontwerpvrijheid is. Te zien is dat hoe eerder er informatie 
beschikbaar is hoe gunstiger de ontwerpvrijheid van de architect is. Ook dit 
houdt in dat de verkregen factoren juist ~an het begin van het proces zo 
belangrijk kunnen zijn. 
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2.1 - Onderzoeksopzet 
Binnen dit onderzoek wordt aan de hand van een zelf bepaalde probleem
stelling, theoretische bevindingen gevormd. Deze bevindingen zijn in eetste 
instantie alleen gebaseetd op studies uit de literatuur. Omdat de gegevens 
puur theoretisch zijn en de data uit reeds verschenen literatuur afkomstig is, 
zullen deze bevindingen relatief weinig vernieuwend zijn. Het zal pas inno
vatief worden wanneer deze vergeleken gaan worden met de praktijk. Dit 
proces is dan ook van wezenlijk belang binnen mijn onderzoek. Het zal dui
delijk worden dat wanneer de theorie aan een prak.tijksituatie getoetstwordt, 
er overeenkomsten, aanvullingen, maar ook verschillen aanwezig kunnen 
zijn. De bevindingen die hieruit voortkomen, zullen de basis zijn voor het 
vormen van een nieU\ve theorie (zie figuur 2.l) . 

'"' J. .!.. 
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11: dicorie ve'l,>elijken met prnkrijk 
'.l. b: rheorie vormt:n a.d.h .v. prakcijk 

2. PRAKTIJK 
l . 

Piguur 2.1 • 11ndrrrn1 l.·•11r•u 

Wanneer de theorie maar een keer vergeleken wordt met een praktijksituatie 
is het niet mogelijk om te kijken of de bevindingen waarheidsgetrouw zijn of 
dat ze op toeval berusten. De gegevens worden pas betrouwbaar wanneer 
deze enkele keren aan de praktijk getoetst word en. Het toetsen van een the
orie aan de praktijk is dan ook geen lineair proces, maar zal cyclisch van aard 
zijn. Naarmate deze fasen enkele keren doorlopen zijn, is het mogelijk om 
relevante conclusies te trekken. 
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2.2 - Onderzoeksmethode 
In het boek 'Basisboek Methoden en Technieken'1~ wordt omschreven welk.e 
typeo onderzoek uitgevoerd kunnen worden en welk.e stappen er ondemo
men moeten worden om van een begrip tot een instrument te komen. Hier
ondet wotdt in het kort uitgelegd hoe dit gedaan wordt en welk.e stappen in 
mijn onderzoek relevant zijn met de reden hiervan. 

2.2.1 - Onderzoekstype 
De volgende drie 011de1zoeksf:YPen krmnen 011derscheide11 JJlrJrde11: 

• beschr!Jvend onderzoek; 
• e.:x.ploratief onderzpek; 
• toetsi11gso11derzoek. 

Een beschrijvend onder;zpek ligt voor de ha11d wanneer bet voamamdijk om Jrequentie-
011derzoeksvrage11 gaat. In de probleemste/Ji11g zjtten dan vaak 1JJoorden als 'hoeveel' of 'i11 
hoeverre'. W'a1111eer niet alleen gekeke11 wordt naar hoevee!heden, maar ook naar de sa
me11ha11g tussen facto nm of naar een 011twikkeli11g van een theorie dan zal ee11 e...'<flloratief 
011derzoek uitgetJOerd 1vorrien. Wa1111eer me71 al eet1 theorie voorha11de11 heefl ell me11 wil 
JVete11 of dit we! of met trmYJd is, dan zaL ee.11 toetsend 011derzoek uitgevoerd moete11 wor
de11. Er !lloet wet rekeni11ggehouden wordm met hetgegeven dat, in ve1gelijki11g met ande
re 011derzoekssoo1ten, vooref meer beslissingm ge11ome11 moeten J11orde11. Het '!Y}Je ondet~ 
ZPek dat 11itgevoerd moet worden hang,t voomame!ijk ef van de gefar111uleerde probfeemsteL
fing. 

2.2.1.1 - Beschrijvend onderzoek 
Wanneer aLfeen een opsommi11g van fadoret1, zo1Jder n1eeJgave van eventue/,e T'elaties of 
verba11d1m, gegeven hoe.ft re 111orden don kall worden tJOLstaa11 met een beschrijve11d onder
zoek. Hypothesen of vooref opgestelde the01iee11 z!j11 in dit type 011derzpek 11iet aa11 de 
orde. 

Omdat in mijn onderzoek niet alleen volstaan wordt met eeh feitelijke regi
stratie van de factoren, maar ook gekeken wordt naar de sarnenhang tussen 
de factoren valt dit onderzoek niet bi.nnen de categorie van een beschtijvend 
onderzoek. 



2.2.1.2 - Exploratief onderzoek 
W amzeer bet 11iet aL/een 0111 een opsonvlling gaat, maar ook Ol?I oe11 verba11d tusse11 de 
genoemde begrippe111 clan !igt een l!:)<.p/.oratief ont/e1zoek voor de hand Dit onde1z.oek iJ 
get.icht op de ontn.rikkeli11g van een theorie ef een qypot.hese. 

In mijn ondetzoek zijn vooraf geen hypothesen of theorieen geforrnuleerd, 
er waren echterwel vage vermoedens aanwezig. Er wordt gezocht naar ver
banden tussen de factoren waaruit een verklaring voor de bevindingen voort 
moet kornen. Het voldoet dan ook aan de randvoorwaarden van een explo
ratief onderzoek. 

2.2. l .3 - Toet.sing.;onderzoek 
Voong opgestelde hypotbesen1 die ajkOlltstig zjjn 11it de tbeorie, warden in een toetsi11gson
derzoek onderzochl of ze weL/ niet kl.oppen. Het is 11oodzctke!ijk dater vooref ee11 themie 
voorhanden is en dater vofdoevde ke1111ii aa111vezig is over de sit11atie die onderzocht moet 
1vorden. Deze ken11is kan verkrege11 JJJorden door in e1m·te instantie een beschrijve11d en/ q/ 
eett expLoratief 011derzpek uit t.e voenm. 

[n mijn onderzoek word en geen vooraf opgestelde hypothesen getoetst. 
Daarom valt dit ondetzoek ook niet binnen de categorie van eeh toet'Send 
onderzoek. 

2.2.2 - Dataverzameling.;methode 
ALr de begnppen zfj11 omschn:.ve11 (zje paragraqf 1.2.4.3) dient vastgesteld te 1vorde11 hoe 
de ieformatie verkrege11 1vordt voor het beontJJ/ootrien van de onderzpeks11raag. In het boek 
'Basisboek Methoden en Tech11iekrm' zjjn drie datavt>rz.ame/i11gsmethode11 omschreven die 
k1tnt1et1 helpe11 om aa11 gegevens te komen. DeZf! methoden zjjn: 

1. gebmik maken van bestaa11de i1!formatie; 
2. verkrijge11 van gegeve11s via schrifteLjjk ef mo11deling inlervieiv; 
3. verk1ijge11 van gege11ens via (participere11de) obse:rvatie. 

Het gebrt1ike11 van bestaande v!formatie heeft in de praktfjk de voorkem; omdat 11iemand 
hstig 111orrit gevallen e11 de kosten 111/atief lager zfjn dan de andere n1ethoden. W antteer dit 
echter 1tiet mogeLijk if ivordt ergeko!?J!n voor het vederijgen van infar7Jlatie door middeL va11 

i11tervie1vs ef observaties: Wan11eer gegevens vtrkrcgen n1orden die verband hebben met 
kemtis, ho11dinge111 attitudes of opi11ies dan zjjn intervie1vs de aangewezen methoden. ALr 
het overgedraggaat is het ver.;tandiger om te obseroeren. Tjjdraspecte11 kmmen een moge
lijke reden zjjn om voori11tervie111s te kieZf11 f!1l niet voor obmvatieJ"i omdat observaties 
t1aak meer tijd vrago11. 
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2.22.1 - Gebruik maken van bestaande informatie 
Er wordt gesproke11 va11 ee11 onderzpek met bestaa11de gegevens 'vamzeer deze gegevens 
kwantitatief JJJOrden gea11a!Jseerd. Dit 011derzoek is geschikt om bestaande gegevms te 
verzame!en en te beJ1J1:rke11. Hieronder is ee11 over{jcht gegeve11 van de soort.e11 bestaa11de 
gegevens die geschikt kunnen JPorden gemaakt voor dit soo1t 011derzpek. 

• gegeve!ls van 011gestmct11reerde aard (artikek11, i11gezonde11 blieven en adverten
ties in kra11te11); 

• bestaa11de -al dan niet dit)tale - mmmieke gegevens (cijfermatige en statistische 
gegevens die door ta! van instel!inge11 warden geret)streerd) 

• hergebruik van 011derzoeksgegeums; 
• mta!Jse van uitkomste11 van vmicht onderzpek. 

gegevens zijn relatief goedkoop 
en snel te vetkrijgen 

dataverzameling is non-reactief 

ontoegankelijke data kunnen ont
sloten warden 

longitudinaal onderzoek naar 
ontwikkelingen is mogelijk 

statistische analyses zijn mogelijk 
als er grore databestanden aanwe
z1g z1in. 

princy gevoeligheid 

officiele toestemtning nodig 

eisen zoals anonimiseren 

kosten (elgendoms - of auteurs
rechten) 

spreidingsprobleem 

overdrachtprobleem 

conditieprobleem 

In mijn onderzoek wordt in eerste ins tan tie gebruik gemaakt van bestaa.nde 
informatie. De factoren waar naar gevraagd wordt in de probleemstelling 
worden in eerste instantie uit de literatuur gedestiUeerd en gegroepeerd. Er 
wordt gekeken we Ike er relev<mt zijn voor mijn onderzoek aan de hand van 
de genoemde ftlters in paragraaf 4.2.1.2. Daarna vormen deze factoren de 
basis voor mijn veldonderzoek_ 



2.2.2.2 - Verkrijgen van gegevens via schriftelijk of mondeling interview 
Zoafs eerder vermeld is i11tervie1ven de aa11geJvezen methode van dataverzameli11g afs het 
gaat om kennis, houdingen, attit11des qf opinies. Je komt 11iet aUeen te wete11 mit menmr 
doen, maar vooral waar6111 ze het doe11. Wa1111eer gekozen worch voO'r mr gestrnct11remi 
interview da11 moet de keuze wordm gemaakt tmmr een mondeli11g da11 11Jel schr!ftelijk 
i11tenie11J. Hiero11der JtaCltl de voor- en de 11adeler1 van deze i11teroie1vsoorten. 

minder voorbereiding 

geschikt voor open en ingewik
kelde vragen 

veel vragen 

goede conttole op invullen 

weinig onvolledige lijsten 

relatief weinig non-respons 

duur (tijd; geld) 

moeilijk te organiseren 

niet anoniem 

gevoelig voor sociale wenselijk
heid 

veel voorbereiding 

ongeschikt voor open en inge
wikkelde vragen 

niet te veel vragen 

geen controle op invullen 

veel onvolledige lijsten 

veel non-respons 

goedkoop 

makkelijk te organiseren 

wel anoni.em 

minder gevoelig voor sociale 
wenselijkheid 

Naast mondelinge en schr!ftolijke interviews bestacm er nog at1dm Jpecijieke vorn1et1 va11 
iJ1tervie1ve11. De volgende soorten 1vorden 0111schreve11: 

Groepsgewijs late11 i11v11llen van vrage111ijste11 
Deze vorm wordt niet vaak toegpast, maar ka11 etg handig zj.jrt 1vanneer de mensen die 
benaderd moeten worde11 al ingroepen bjj elkaar zitten: 

.\IBTI lODB :W 



-~ 

Telefo11isch e11q11etere11 
Dit soort interoiews heeft veel voordefe11 voor zowel de interoiewer als de respondent. Het is 
makkef!jker; omdat hetrelatief weinig tjjd kost. Daamaast beschikt de interoiewer snel 
over zffn gegevens. 

Enq11etere11 via de computer 
Bi) dit soort interoieJJJS 1vordt veelaL gebmik gew1aakt va11 spetialistische JOjtware. Het 
grote wo1deel hiervcm is dat de gegevens direct warden vemerkt, JJJatmfoor de reS11!tat,e11 
meteen zjchtbaar zjjn. 

Bij inteniewe11 is het bela11grijk om 11a te gaan of er met ges/oten of open vragen gewerkt 
gaatworden. Bij geslote11 vragen Liggen de a11t111oorden vast, terw§L b!f open vragen dit 11iet 
bet gevaL is. Ope11 vrage11 kmme11 worde11gebruikt1JJatmeer je van te voren niet aUe a11t-
1voordaLtemafieven k1.mt geven. De kenmerkende verschiL/en t11sm1 open fJ1l ges/ote11 vragen 
zjjn: 

( )f''-11Ir.l~t11 l ;t ..,j, ·r• 11 , r "·"- 11 

rubriceren tellen 

weinig voorkennis veel voorkennis 

respondent kan vrij antwoorden beperkt antwoordkader 

genuanceerde antwoorden eenvoudige antwoorden 

vraagt veel verwerkingstijd vraagt weinig verwerkingstijd 

interviewer belangrijk interviewer minder belangrijk 

zeer informatief minder informatief 

minder betrouwbaar betrouwbaarder 
-

tn mijn onderzoek heb ik gekozen voor mondelinge interviews. Orndat er 
gekeken wordt naar de keuzen, meni:ngen en rnotivaties van de betrokken 
partijen is een observatie uitgesloten. Elke betrokken persoon binnen mijn 
onderzoek wordt individueel ge"interviewd. De resultaten die hierdoor ver
kregen worden kunnen naderhand geanalyseerd en vergeleken worden met 
elkaar. Daarnaast zijn de aspecten 'titd' en 'respons' erg belangrijk. Per te 
bezoeken kerk moet een bepaald minimum aantal bewoners gemterviewd 
worden om toeval uit te sluiten. Dit aant.al heb ik op minimaal drie personen 
geschat. (zie paragraaf 2.2.5) Als na d rie bewoners de antwoorden nagenoeg 
gelijk zijn geeft dat aan dater niet meer personen ge"intetviewd hoeven te 



worden. Als er na drie ge'lnterviewde bewoners nog variatie in de antwoor
den zit, wordt er een vierde bewoner bij geh-aald. 

Bij schriftelijke interviews is de non-respons hoger dan bij mondelinge .inter
views. De kans bestaat dan dat er te weinig bewoners reageren waardoor een 
onderzoek minder betrouwbaar is. Tevens is het voordeel van mondel.inge 
tnterviews dat de antwoorden meteen bekend zijn, ~.ma de antwoorden 
sneller geanalyseerd en ve.rgeleken kunnen worden. Tijdens de interviews 
wordt gebruik gemaakt van open vragen. Een groat voordeel hiervan is dat 
de respondent vrij kan antwoorden en duidelijk kan weergeven waarom 
hij/zij voor bepaalde rootieven heeft gekozen. Daatnaast bestaat de moge
lijkheid dater in het antwoordkader bij gesloten vragen belangrijke factoren 
ontbreken d ie het onderzoek nadelig lnmnen bemvloeden. 

2.2.2.3 - Verkrijgen van gegevens via (participerende) obsetvatie 
~~anneer er gegevel/S owr gedrag verzameld moete11 worden, da11 is obsern1tie een geschikte 
methode. Ben nadeel hitm1at1 is dat memen zjch vaak anders gaa-n gedrage11 wa11neer ze 
merketr dot ze geobseroeerd )]/orden. Met dit onderzoek k11nne1J verschillende aJpecte11 van 
gedrag geobserveerd worcle11. Er wordt 011derscheid gemaak:t tusse11 def requentie (hoe vaak 
iets ioorko111t), hoe Zang het drmrt (de 41mr) en de intensiteit. 

Middels obseroere11 is bet moge/Jjk om feitef!jk gedrag vast te ttellen. Bij interoiewet1 is 
nooit zeker ef de gttntmiewde zj/11 gedrag wel comet tJ1eergeift. Daamaast bee.ft observemz 
de vo1Jrkeur als het gaat 0711 sociaal 011wenselijk gedrag. Het is echter wel moeil.ijk om de 
motieve11 van iema11ds gedrag te acht1!1halen. T o.t slot lean de acmwezjgheid van de obseroa
tor een nade!ige i11vloed hebbe11 op bet gedrag va11 de geobseroeerde pmoon. Het is dus va11 
bel.a11g dat de situatie tijdens de obseroatie zo min mogelijk 111ordt verstoord. Me11 kmr dit 
doe11 door de obseroator alsparticipa11t dee! te hten ne111e11. Er 111ordt dan geproke11 over 
een pa1ticipenmde observatie. 

Zoals vermeld in paragraaf 2.2.2.2 wordt in mijn onderzoek ingegaan op 
keuzen~ meningen en motivaties van de betrok.ken partijen. Observeren is 
een geschikte methode om gegevens over gedrag te verzamelen en heeft 
weinig te ma.ken met keuzen, meningen en motivaties van de respondenten. 
Hierdoor is het uitgesloten om observaties te houden. 
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2.23 - Gestructureerde en ongestructureerde dataverzameling 
Wamreer er gekozen is voor een dataverzamea11gsmethode11 moet vervofgens gekozen 1wr
den t1nsen een gestructttreerde ef een ongesl:mct11reerde it!formatieverzameli11g. Ee11 gestrt1&
tureerde dataverzmveling houdt in dat van tevoren precies bekend is wat voor iJ!formatie er 
verkregen JJJoet Jvorden. Ongestrudttreerd wii zegge11 dat niet prrJcies vaststaat wat voor 
i'!formatie er verkregen 111oet JtlOrt/e?t. Het kan voor kovmr dat er ondenverpe11 aan de 
orrle komett waar de onderzoeker zjch mogelijk niet van bew11st is. Alf v11rgeten wordt om 
die 011den11erpen in tie vragen!jjst op te 11eme11, wordt er mogeiijk een ve1teketrd beeLd ver
krege11. In dit gevai is het dan mogelijk om eerrt orienterend aan bet 111erk te gaan. Bij em 
ongestmctureerde dataverzameii11g 1vordt 11iet altijd geheei Uanco bego1111e11. 1-f et ka11 voor 
konum dater al ee11 l!Jst met aa11dachtsp1mten aa11wezjg is. Deze aa11dachtspu11ten ku11-
11e11 da11 tijdens de vorderi11ge11 i11 het ot1derzoek veranderen. Deze ongestntct11111erde 111a-
11ier van data verzamelen 111oet 11itdndeijk leiden liJt een f!jst van definitieve aa11dachts
punte11 voor het onder?flek. 

Omdat er in totaal drie kerken bezocht gaan worden bestaat de kans dat ze 
atWijkend zijn qua factoren die een rol spelen bij de herbestemming van deze 
kerken. Hlerdoor staat van tevoren niet precies vastwat voor infonnatie er 
verkregen wordt, waardoor een ongestructureerde dataverzameling voor de 
hand ligt. Toch wordt er niet met een blanco papier begonnen aan de inter
views. De factoren die afkomstig zijn uit de literatuur worden vertaald in een 
vragentijst voor de intecviews. In paragraaf 2.3.1 is te zien hoe een vragenlijst 
verkregen wordt vanaf de probleemstelling. De eerste vragenlijst is zoals 
vennef d een resultaat van een literatuurstudie. De kans bestaat dan ook dat 
er een verschil is tussen de praktijk en de literatuur. Deze lijst kan dan ook 
veranderen naarmate er verder met net onderzoek wordt doorgegaan. 

2.2.4 - Directe versus indirecte dataverzarneling 
Soms zjj11 onderwerpen te pmoonlfjk om direct 11aar te vragen. Dan is bet betero111 OJ> 
indirecte wjjze it!fom1atie te ver~pmeien. H.et ivordt da11 aangeraden 0111 via een omweg de 
benodigde ieformatie te achterhakn. 

Omdat er niet naar sociaal gedrag gekeken wordt binnen mijn onderzoek 'is 
een indirecte datavet"Zameling niet nodig. Daarom is de directe dataverz:ame
ling een goede opcie. 



2.2.5 - Betrouwbaarheid van de antwoorden 
I-let is mogelijk dat de onderzpeksmetingen t!fba11kelijk zjj11 van toe val. Hoe mi!1der zy 'n 
meting t!fbankelijk is va11 toeval hoe betromvbaarder des;p is. De toevafligbeden ku1111en 
11oortkome11 11it de situatie, de itltetviewer, de observator1 e11z. 

Doordat elke partij individueel ge.interviewd wordt, zijn hun antwoorden 
niet afhankelijk van andere partijen. Hierdoor is het mogelijk om de onaf
hankelijke antwoorden met elkaar te vergelijken. De interviews vinden plaats 
op een locatie waar de respondenten de voorkeur aan hebben. Te denken 
valt aan de woningen van de bewoners of het kantoor van de architecten. 
Binnen hun eigen situatie worden toevalligheden en storingen zo veel moge
Jijk uitgesloten. 

In totaal zuUen drie projecten bezocht worden. H et eerste project is van 
Inbo. Dit feit maakt de toegankelijkheid van de gegevens betrekkelijk een
voudig. H ierdoor kan in een vroeg stadium van het onderzoek al een zo 
compleet rnogelijk beeld verkregen worden van de factoren. Deze factoren 
worden meegenomen naar de volgende projecten wat de betrouwbaarheid 
ook weer positief beihvloed. 
Dater drie casestudies bekeken worden heeft ook te maken met het verho
gen van de betrouwbaarheid van het onderzoek. Bij een casestudie is niet te 
achterhalen of de resultaten waarheidsgetrouw zijn of dat ze op toevallighe
den berusten. Bij twee casestudies kunnen de resultaten te ver van elkaar 
aAiggen, zodat deze niet vergeleken kunnen worden. Bij drie casestudies kan 
de derde zo gekozen worden dat deze een overlapping heeft tussen de eetste 
en de tweede casestudie (zie figuur 2.2). Hierdoor kunnen de factoren verge
leken worden met elkaar en worden toevalligheden zo goed als uitgesloten. 

A c B 
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De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt groter naarrnate er meer case
studies bekeken worden. Binnen mijn afstudeetperiode is het echter niet 
mogel.ijk om meer casestudies te bek:ijken. Daarom zullen de resultaten al
leen benist op de drie geanalyseerde projecten. 

2.3 - Onderzoek literatuur en prak1:ijksituatie 
2.3.1 - Onderzoek literatuur 

Het verkrijgen van de factoren uit de praktijk geschiedt door middel van het 
interviewen van de partijen die genoemd zijn in paragraaf 3.4. Om deze par
tijen te kunnen interviewen moet er een vragenlijst geformuleerd worden. 
Het traject van het bepalen van een probleemsteUing tot en met het fonnule
ren van een vragenlijst binnen dit onderzoek ziet er als volgt uir. 
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Dit figuur is weergegeven als een trechter, omdat bij het doorlopen van dit 
traject de gegevens steeds specifieker worden. De probleemstelling en de 
verdieping in het probleemveld zijn reeds omschreven in de inleiding. Daar
om wordt als eerst de fase 'factoren uit de literatuur (algemeen)' omschre
ven. 



2.3.1..1 - Factoren uit de literatuur (algemeen) 
V oordat er gericht vragen gesteld gaan worden aan de partijen moet er een 
'onderlegger:> zijn. De 'onderlegger:> voor dit onderzoek zijn de factoren uit 
de literatuur vertaald in vragen. Jn eerste instantie zijn ze algemeen van opzet 
en hebben nog geen directe relatie met de casestudies die in dit onderzoek 
geanalyseerd gaan worden. Om ze als 'ondedegger' te laten dienen moeten 
ze eerst gespecificeerd worden. 

2.3.1.2 - Specificeren (filteren) 
Bij het specificeren wordt gekeken of de factoren well niet relevant zijn voor 
dit onderzoek. Dit wordt gedaan aan de hand van de genoemde filters in 
paragraaf 4.2.1.2 Deze filters worden bepaald door eerder genoemde deel
vragen en randvootWaarden/uitga.ngspunten in dit onderzoek. Vervolgens 
worden de factoren verdeeld ender de pattijen die genoemd zijn in paragraaf 
3.4 waardoor het mogelijk is om in de interviews per partij gericht vragen te 
stellen. D eze verdeling wordt gebaseerd op literatuurstudies en ervari.ng uit 
de praktij k. 

2.3.1.3 - Factoren uit de literatuur (specifiek) 
Na de ftltering blijven per partij alleen de relevante factoren over. Deze fac
toren worden vervolgens geoperationaliseerd (ondeczoekbaar ma.ken) v:oor
dat ze als 'onderlegget' voor de vragenlijsten kunnen dienen. 

2.3.1.4 - Operationaliseren 
De geoperationaliseerde factoren worden in vragenlijsten verwerkt die afge
nomen wotden bij de partijen (zie paragr:aaf 2.3.2) 

2.3.1.5- Vragenlijst 
Deze vragenlijsten zijn aJs bijlage toegevoegd in paragaaf 6.5 
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2.3.2 - Onderzoek praktijk 
Met behulp van de vragenlijsten die gefonnuleerd zijn aan de hand van de 
literatuur warden de relevante partijen per casestudie gelnterviewd. Welke 
partijen en welke casestudies bekeken warden is te zien in paragraaf 3.4 
en 4.2.2. 

Het onderzoeken van de casestudies is een uitgebreid proces dat elke keer 
op dezelfde manier uitgevoerd moet warden. Wanneer dit niet zou gebeuren 
kan dit een negatieve invloed hebben op de betrouwbaarheid,. Het traject van 
het interviewen van de partijen per casestudie binnen dit onderzoek ziet er 
als volgt uit: 

- [ 
CONCLUSIES EN/OF 

• AANBEVEUNGEM 
-~ 

Figuor 2..:1 ... on<.Jc.(7.ock eascstodi.::s 



2.3.2.1 - Sclectie van casestudies 
In totaal warden drie casestudies bekeken (zie paragraaf 2.2.S). Bi) het selec
teren van de casestudies wordt met de volgende uitgangspunten rekening 
gehoudeo: 

• project is gerealiseerd; 
• beschikbarc informatie (documenten~ bereidheid van partijen tot 

ecn interview, enz.); 
• oorspronkelijke functie: kerk, n ieuwe functie: woonruimte(n); 
• permanente hetbestemming. 

Deze uit:gangspunten z ijn noodzakelijk o m de facto ren uit de casestudies 
met elkaar te vergelijken. 

Daarnaast wordt voor de selectie als geheel gezocht naar variatie in: 
• locatie (binnenstad, buitenwijk, dorp, enz.); 
• status van hetgebouw (monument, beschermd dorpsgezicht, enz.); 
• aantal woonruimten; 
• initiatiefnemer (professio neel/incidenteel); 
• gebruikers (kopers/ huutders) . 

In de prakti:jk is geen een gebouw gelijk. Door met bovenstaande pun ten te 
varieren wordt er een gevarieerd beeld verk.regen van factoren uit de prak-
tijk. 

2.3.2.2 - Analyseren van casestudies 
Per casestudie wordt elke part.ij individueel ge'interviewd door middel van 
een vragenlijst, waarna de resulta.ten onafhankelijk met elkaar vergeleken 
worden. Elke vragenlijst is een vertaling van de factoren uit de litetatuur (zie 
paragraaf 2.3.1) en zal per parti j verschillend zijn. AJs blijkt dat de resultaten 
van de interviews verschillend zijn ten aanzien van de resultaten uit de litera
tuur, wordt de vragenlijst bijgesteld aan de praktijksituatie, waardoor de ver
kre~n factoren steeds meer praktijk gericht warden. Wanneer de factoren 
uit de literatuur overeenkomstig zijn aan die van de praktijk worden de vra
ge.nlijsten niet bijgesteld. 

De bevindingen die voortkomen uit de resultaten worden meegenom en naar 
de volgende casestudie (zie figuur 2.4). ~a het analyseren van de eerste case
stud ie worden, met behulp van de bevind.ingen hieruit, aangepaste vragenlijs
ten geformuleerd waarmee de partijen van de tweede casestudie ge'lnterviewd 
worden. H et interviewen van de partijen van de tweede en derde casestudie 
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gaat hetzelfde als bij de eerste casestudie. Nadat de partijen van de derde 
kerk bezocht zijn kunnen relevante conclusies getrokken worden in de vorm 
van een overzicht van factoren. Als blljkt dat de bevindingen uit de eerste 
casestudie totaal verschillend zijn ten opzichte van de bevindingen uit een 
and ere casestudie, dan vindt er nog een keer een terugkoppeling plaats om te 
kijken waar dit aan ligt. 

2.4 - Methode van data verwerking 
De verkregen factoren, uit de analyse van de drie casestudies, worden in 
categorieen verdeeld waarna ze in schema's zijn weei:gegeven. Elke factor 
wordt tekstueel toegelicht en daar waar nodig is, zullen tabellen, grafieken en 
iUustraties toegevoegd worden. Uit de probleemstelling is af te leiden dat 
al\een een opsomming van de factoren niet genoeg is. Daarom wordt ook in 
schema's de relaties tussen deze factoren benoemd en de invloed die ze heb
ben op het herbestenuningproces. 



3.1 - Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de volgende dcelvragen bespro
ken: 

Deelvraag 1: 

Deelvraag 2: 

Deelvraag 3: 

Deelvraag 4: 

Wat is een herbestemming van kerkgebouwen tot 
een of meer woonruimten? 
(zie paragraaf 3.2) 
Welke partijen zijn betrokken bij een herbestemming 
van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten? 
(zie paragraaf 3,3) 
Welke partijen kunnen deze herbesremming het 
meest bei'nvloeden? 
(zie paragraaf 3.4) 
Wanneer is een herbestemming van kerkgebouwen 
tot een of meer woonruimten succesvol? 
(zie paragraaf 3. 5) 

De resultaten van deze studies zijn noodzakelijk om een onderzoek naar de 
casestudies uit te voeren. Voordat dezc resultaten bekeken worden, zal in de 
praktijk eerst een 'veldonderzoek' uitgevoerd moeten worden. Hierbij dienen 
de volgende stappen genomen te worden: 

• Voordat met een herbestemming begonnen wordt, moet eerst een 
analyse van de behoeften van de betrokken partijen gemaakt wor-
d en. Er zullen bijvoorbeeld standpunten ingenomen wotden betreft 
de 'omgang' met het bestaande gebouw of de geschiktheid van een 
woonfunctie met bijbehorend programma van eiseh; 

• Tevens zal er een marktonder7..oek uitgevoerd moeten worden naar 
de behoefte van woningbouw in het gebied (aanwezigheid van 
nieuwe gebruikers); 

• Een ha..'llbaarheidsstudie client ook uitgevoerd te word en. Er moet 
bekeken worden ofhet project functioneel/financiee1 haalbaar is; 

• Vervolgens moet ook een bouwkundige analyse van het gebouw 
gemaakt worden om eventuele (onoverkomelijke) gebreken op te 
sporen. 

ln de volgende paragrafen worden de resultaten van de eerstc tot en met de 
vierde deelvraag besproken. 
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3.2 - Herbestemming van kerkgebouwen 
(deelvraag 1, zie paragraa.f 1.2.4. 1) 

3.2.1 - Herbestemming van ke..rkgebouwen 
Om te belcijken welke factoren een bijdrage leveren aan een succesvoUe her
bestemming van kerkgebouwen tot een of meer won ingen moet eecst het 
begrip 'herbestemmi.ng' gedefinieerd worden (zie paragraaf 1.2.4.3). 
Als het g.iat over herbestemming van kerkgebouwen tot een of meer woon
ruimten clan kan hierover het volgende gezegd worden: 

Herbestemmen is het uitvoeren van het geheel aart maatregelen die ertoe 
dienen het bestaande kerkgebouw in een technische staat te brengen of te 
behouden, waardoor het aan een nieuw geformuleerd functioneel en/of 
technlsch program.ma van eisen voor een bepaalde gebruiksperiode kan vol
doen, er van uitgaande, dat de oorspronkelijke religieuze functie gewijzigd 
wordt i'n een woon functie. 



3.3 - Betrokken partijen bij een herbestemming 
(deelvraag 2, zie paragraa.f 1.2.4.1) 

3.3.1 - Herbestemmingproces 
Voordat er gekeken wordt naar de partijen die betrokken zijn bij een herbe
stemming van kerkgebouwen tot een of rneerwoningen moet eerst het her
bestemmingproces bekeken worden. Dit proces is in eerste instantie geent 
op het proces bij nieuwbouw dat opgezet is door Hendriks, Burie en Prie
mus/Henket (zie figuur 3.1). 14 

li"i:.:"ur 3.! - uir-t1\".huo''l'm'·c1 F i~1111r-1 .. 2 - llcrLc"U1ncHiugpn>t.' 'h 
rt, w , i·• ' ff.~,,,( 1..:1.lJ , '" ~..,. .-1 ;"\ ., 7~11111, •,\'•h t I 

Door begrippen als analyse behoeften, functiernobiliteit, functie en nieuwe 
gebruiker toe te voegen wordt het bestaande proces getransformeerd in een 
herbestemmingproces (zie figuur 3.2). 

3.3.1.1 - Initiatieffase 
In figuur 1.4 is te zien dat in het bouwproces na de initiatieffase de definitie
fase doorlopen wordt. Normaliter zal in de definitiefase het prograrnrna van 
eisen opgesteld worden. In figuur 3.1 is gemakshalve het programma van 
eisen ondergebracht in de initiatieffase. In onderstaande tekst worden de 
faseringen conform figuur 3.1 en 3.2 besproken. 

De eerste fase in het proces is het nemen van het initiatief tot het realiseren 
van het project In deze fase zal een nieuwe functie gekozen worden. Om te 
kijken of het realiseren van deze nieuwe functie financieel haalbaar is moet 
er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden. Deze studie is van essentieel 
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belang om verderop in het traject grote teleurstelling te voorkomen. Op ba
sis van deze studie kunnen vervolgens beslissingen genomen worden om het 
plan door te zetten of om deze af te breken. Tot slot moet in deze fase een 
programma van eisen opgesteld worden. Hierin wordt V<lStgelegd waar het 
uiteindelijke pmductaan moet voldoen. 

3.3.1.2 - Verwerven van grand 
Bij nieuwbouw wordt in deze fase gezocht naar een locatie die zich aansluit 
bij het gebouw of de nieuwe functie. Bij een herbestemming za1 normaliter al 
een bestaand gebouw voorhanden zijn, waardoor de locatie reeds vastligt. Er 
za1 ech ter tijdens deze fase wel gekeken rnoeten worden of de bouwplannen 
op deze locatie mogen worden gerealiseerd en dat de nieuwe functie zich 
aansluit bij de infrastruetuur van de omgeving. Wanneer bijvoorbeeld een 
nieuwe functie om veel parkeergelegenheid vraagt, maar dit niet rnogelijk is, 
zal er gekeken moeten worden of de nieuwe functie wel geschikt is binnen 
dit gebied. 

3.3.l.3 - Financiering 
In deze fase moet gekeken worden hoe zowel de grand (of best:aa.nd ge
bouw), als de boin:vplannen gefinancierd gaan worden. Erwordt onder
scheid gemaakt tussen extetne ftnancieti.ng (leningetl, subsidies, enz.), inteme 
financiering (eigen vermogen) of voorfinanciering (gebouw is al verkocht 
aan de gebruiker voordat het gebouwd is). 

3.3.1.4 - Ontwerp 
Nadat bekeken is hoe het een en ander gefinancierd gaat worden zal de ar
chitect een start maken met het ontwerp. Het maken van een ontwerp wordt 
veelal onderverdeeld in de volgende fasen: 

• schetsontwerp; 
• voorlopig on twerp; 
• definitief ontwerp; 
• · bestek en bestektekeningen; 
• werktekeningen. 

Tijdens dit proces wordt door zowel de initiatiefnemer, als de architect e.x
teme adviesbureaus ingeschakeld. Te denken valt aan een constructeur of 
een installatieadviseur. Daarnaast zal tijdens het ontwerpen de initiatiefne
tner het proces volgen en alle ontwerpen beoordelen op kwaliteit, kosten en 
het programma van eisen. Wanneer de initiatiefuemer hier niet voldoende 
kennis voor heeft is het raadzaam om een externe adviseur in te schakelen. 



3.3.1.5 - Goedkeuring 
Niet alleen de initiatiefnemer moet het ontwerp goedkeuren, maar ook de 
gemeente/overheid moet dit doen. Te denken valt aan het toetsen van het 
bestemmingsplan, wclstand of het Bouwbesluit. 

3.3.1.6 - Uitvoering 
Na ontvangst van de bouwvergunning (gerneente/ovcrheid) kan begonnen 
worden met de uitvoering:s.fase. Een aannemer zal het werk moeten uftvoe
ren conform het bestek en werktekeningen. Gedurende de bouwperiode 
zullen herhaaldelijk bouwvergaderingen plaatsvinden om alle partijen te be
trekken bij de uitvoering. Bij de oplevering zal de aannemer garanties afge
ven voor het bouwwerk en/of onderdelen daarvan. Oak zal de aannemer 
gedurende de onderhoudstermijn verantwoordelijk zijn voor de nazorg. 

3.3.1.7 - Beheren 
Wanneer het gebouw in gebruik is moet deze beheerd warden. Er za.I na 
verloop van tijd periodiek ondethoud aan het gebouw plaatsvinden. Dit kan 
varieren van plaatselijke verf\.verkzaamheden tot grootschalige restaura
cies/ renovaties. 

Bij nieuwbouw is het beheren vtln het gebouw de laatste fase in het bouw
proces. Als blijkt dat na verloop van tijd de functic of het gebouw niet meer 
voldoet aan de behoeftcn van de eigcnaar/gebcuiker zullen ondcrsta,wde 
fasen doorlopen moeten warden. 

3.3.1.8 - Analyse behoeften 
Als wegens omstandigheden het gebouw na verloop van tijd Jeeg komt te 
staan of dat de bestaande functie niet meer voldoet aan de behoeften van de 
eigenaar/gebruiker zal gekeken moeten warden water met het gebouw in~ 
clusief functie gaat gebeuren. In deze fase warden keuzes gemaakt betref~ 
fen de het herbestemmen van het gebouw. De behoef ten van de person en 
die d.itect betrokken zijn bij het gebouw moeten word en geihventariseetd en 
vervolgens geanalyseerd om vervolgens naar de vo1gende fase te gaan. De 
verkregen factoren uit dit onderzoek zullen in deze Fase de meeste waarde 
hebben, omdat hier de basis voor een herbestemming gelegd wordt. 
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3.3. l. 9 - Functiemobillteit 
In deze fase staat hetgebouw centraal. Aangezien het om een herbestem
ming gaat zal het gebouw geanalyseerd moeten worden op zijn gebruiks- en 
aanpassingsmogelijkheden voor een functieverandering. 

3.3.1.10 - Funccie 
Nadat bekeken is of het gebouw werkelijk hetbestemd ka.n worden moet de 
nieuwe functie gekozen worden. Het kiezen van een nieuwe functie is niet 
eenvoudig. Er zal gekeken moeten worden of het plaatsen van een nieuwe 
functie haalbaar is. Dit a1Jes wordt in een haaJbaarheidsstudie omschreven. 

3.3.1.11 - Nieuwe gebruiker 
Tegelijkertijd met de keuze van de nieuwe functie moet er gekeken worden 
of er potenciele gebruikers interesse hebben in de nieuwe functie. Een 
marktonderzoek kan hier informatie over verschaffen. Als er geen gebrui
kers te vinden zijn voor de nieuwe functie, zal er mogelijk naar een andere 
f unctie gekeken moeten worden. 



3.3.2 - Betrokken partijen 
De bouworganisatievorm bepaalt in wel.ke fase van het herbestemmingpro
ces de betrokken partijen aanwezig zijn en wat hun invloed is. Er kan onder
scheid gemaakt worden tussen de volgende organisatievormen15

: 

• traditionele organisatievorm; 
• bouwtearnorganis·atievorm; 
• turn-key-organisatievonn; 
• general-con tractingogranisacievorm. 

De traditionele organisatievorm kenmerkt zich door de gescheiden verant
woordelijkheden, zoals opdracht geven, ontwerpen en bouwen en wordt l.n 
de praktijk het meest toegepast. De l.nvloed en aanwezigheid van de betrok
ken partijen zijn hierom in dit onderzoek toegespitst op deze organisatie
vorm. 

Bij de betrok.ken partijen wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire par
tijen en secundaire partijen.16 De primaire partijen zijn direct gerelateerd aan 
het bouwproces. De secundaire partijen hebben wel een relatie met het ge
bouw, maar zijn niet in de directe positie om invloed uit te oefenen op be
sJissingen tijdens het bouwproces. In figuur 3.3 zijn de betrokken partijen 
weergegeven met de belangrijkste onderlinge relaties. 

• \' •·11ri n. 0.1 It.,.,, tl,r, r 'lf""T<· fl t'll -J {1•·- '""'" ""''' 11tM1111; u ... ,,, ,IJl .. h.-11/, tl11 "" "' "'', ~· 1, 
I "" 111 ,, 111 .. , , loh I II 

t'• 1 " 11 ,j, .. ;,,. \ 1(.(-' "") 1\1 unl>1r• •11: l..if•>"'ll l{rl>.4~1 ..,,,, , Pl/ ?1,Jh 1.,, U'(, I ' '""'' '"I 1 I\• 1111-:tf 1!1• Ill 
' 11 ~ Ol\;h,• lt l1f 41-~ 



.Jt, 

PRI \IAIR.£ P,\R"l 1JI~' 

Sl'.Cl .SDr\JIU. I' \RTI)E~ 

- --

lN:f"'•ut1;1l mr1 fott-.~.)4.~ 

~ .. or hct ut1• -..1w 

3.3.2.1 - Opdrachtgever (incl. financier en adviseurs) 

---t ..=:_ 

Er kunnen twee categorieen opdtachtgevers/initiatiefnemers onderscheiden 
worden.17 Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen een professionele op
drachtgever/initiatiefnemer die een bouwwerk ontwikkelt/realiseert dat 
voorziet in de behoefte van een potentiele gebruiker en een incidentele op
drachtgever/initiatiefnemer die bouwt met het oog op de voorzieningen in 
eigen behoefte. De professionele opdrachtgever/initiatiefnemer kenmerkt 
zich door bouwplannen te realiseren voor een andere gebruiker dan zichzelf. 
Deze gebruiker heefrde mogelijkheid om het gebouw of een ruimte hiervan 



te kopen of te huren. Bij deze categorie opdrach tgevers kunnen de volgende 
instanties onderscheiden worden18

: 

• beleggers (het tnaken van rendement op spaartegoeden via de huur 
of winst bi) verkoop); 

• projectontw1kkelaa.t (het gebouw met winst verkopen aan de beleg
ger of de gebruiker); 

• sociale woningbouwers (realiseren van huurwoningen); 
• overigen (vaak particulieren die bouwwerken voor zichzelf realise

ren). 

De incidentele opdrachtgever/initiatiefnemer is niet professioneel van aard 
en zal boogstwaarschijnlijk maar een keer in zijn !even besluiten om een 
bouwwerk te realiseren dat voorziet in zijn eigen huisvestingsbehocfte. 

3.3.2.2 - Architect 
De architect is de ontwerper van de gebouwen. Hij heeft een adviserende rol 
tegenover de opdrachtgever. Daarnaast zal de architect een bouwplan opstel
len met bijbehorende adviezen over de kostcn. In opdracht van de architect 
(of opdrachtgever) werken vaak adviseurs die elk hun eigen specialiteit heb
ben. Te denken valt aan een constructeur voor het berekenen van de con
structie of een adviseur voor tedinische installaties. Bij grootschaJige bouw
werken wordt ook nog vaak een stedenbouwkundige of een interieurarchi
tect ingeschakeld. 

3.3.2.3 - Aannetnet 
Vaak zal de opdrachtgever/initiatiefnemer op advies van de architect een 
aannemer kiezen. Er zal bij de keuze van een aannemer gekeken worden 
naar de deskundigheid (referentieprojecten) van de aannemer betreffende 
bouwwerkzaamheden en er zal gekeken worden naar de prijs (meestal de 
laagste0. '9 Bij grootschalige projecten kan het voor komen dat de aannemer 
niet de capaciteiten en kennis in huis heeft om het project alleen uit te voe
ren. Daarom worden er onderaannemers ingehuurd om specialistische werk
zaamheden uit te voeren. Hierbij kan gedacht warden aan stucwerk of schil
derwerk. Voor het verkrijgen van bouwrnaterialen zal de aannemer terugval
len op toeleveranciers of de groothandel. 
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3.3.2.4 - Gebruiker 
De gebruiker is de partij die de functies van het bouwwerk bcnut;20 Hij kan 
bijvoorbeeld de incidentiele opdrachtgever/initiat:iefnemer zijn, die naast de 
opdrachtgever ook de eindgebruiker is. Maar deze partij kan het bouw.werk 
ook kopen/huren van de professionele opdrachtgever/initiatiefnemer. 

3.3.2.S - Overheid/ gemeente 
Een partij die niet altijd even nadrukkelijk aanwezig is tijdens het bouwpro
ces is de overheid/gemeente. Desondanks heeft deze partij een zeer domi
nante invloed op het tot stand komen van een bouwwerk. In figuur 3.4 is 
weergegeven welke invloed de overheid/gemeente uitoefent op de bouw
markt. 

) I •N\!( 1111• I 

Technische r11gelgeving 
Met deze regelgeving wordt de kwaliteit van het uiteindelijke product vastge
legd. Hierbij k.an gedacht worden aan o.a.: het Bouwbesluit, de .Arbowetge
ving, de NEl'J-normen, de energieprestatienormen, enz. Op lokaal niveau 
zijn ook nog de Welstand en Bouw- en Woningtoezicht van invloed. 

Fi11a11ciele regelgering 
De overheid heeft een sterke invloed op de financiele regelgeving. Deze 
regelgeving heeft voornamelijk be trekking op de woningbouw. Te noemen 
zijn o.a.: leningen en garancies, huursubsidies, objcctsubsidies, enz. 



R11i1!lte!ijke planning 
Vooral bij nieuwbouw is dit punt belangrijk. De overheid/ gemeente gaat 
zorgvuldig om met de beschikbare ruimte in een stad/dorp. Beslissingen op 
dit punt bepalen voomamelijk de locatie van de grand en het volume van 
het te bouwen project. Bij een herbestemming zal dit punt niet direct aan de 
orde komen, omdat de grond reeds aanwezig is. 

Contingenten 
De overheid is de inst:antie die de contingenten beschikbaar stelt. Dit houdt 
in dat de gemeente per jaar een door het Rijk of Provincie vastgesteld aantal 
woningen mag bouwen. Deze grens mag niet overschreden worden, zodat 
hier rekening mee gehouden moet word en met het invullen van het pro
gramma van eiscn. 

3.3.2.6 - Secundaire partijen 
De secundaire partijen, bestaande uit omwonenden, bezoekers en personen 
d ie een interesse hebben voor het gebouw, zullen geen directe relatie hebben 
met het bouwproces. Ze kunnen echter wel een band/ relatie met het ge
bouw ~ object hebben. De omwonenden zien het gebouw dagelijks, waar
door dit een sterke invloed kan hebben op hun woonsituatie. Hoewel ze 
geen directe relatie hebben met het bouwproces, kunnen ze ik:leine' invloed 
uitoefenen door democratische inspraak in het vergunningstraject. Dcze 
invloed hebben ze doordat ze bezwaar kunnen maken op de bouwaanvraag. 
De bezoekers zullen daarentegen geen directe relatie met het gebouw heb
ben, omdat ze er niet dagelijks aanwezig zijn . De laatste secundaire partijen 
zijn de person en die een algcmene interesse hebben in het gebouw. Ojt kun
nen bijvoorbeeld toeristen, studenten of religieuze groeperingen zijn. Hun 
interesse gaat voota1 uit naat de bouwstijl of de culturele waarde van het 
gebouw. 
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3.3.3 - Betrokkenheid partijen bij herbestemmingproces 
In onderstaande tabel is de relatie weergegeven tussen de bouwfasen uit pa
ragraaf 3.3.1 en de betrokken partijen uit paragraaf 3.3.2. Te zien is aan wel
ke bouwfase de bettokken partijen deelnemen. 
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Partijen die te maken hebben met een herbestemming kunnen onderver
deeld worden in primaire en secundaire partijen. De primaire partijen heb
ben een directe relatie met het herbestemmingproces, maar deze kan per 
bouwfase verschillend zijn. D e secundaire partijen hebben geen directe rela
tie met het herbestemrningproces, maar hebben meer een relatie met het 
gebouw als object. 



3.4 - Invloedrijke partijen 
(deelvraag 3, zie paragraaf 1.2.4. l) 

3.4.1 - Invloedrijk 
Het begrip 'invloed' definieert Van Dale op de volgende drie manieren21

: 

• In eerste instantie abstract als de 'inwerking van een zllak of omstan
digheid op een andere (of op personen)'; 

• De tweede omschrijving is specifiek interpersoonlijk en spreekt van 
'morele inwerking van een persoon op anderen'; 

• D e derde verklaring specificeert nog sterker: 'het vermogen om op 
anderen of in het algemeen in de maatschappij in te werken, voor
namelijk om iets gedaan te krijgen'. 

In die betekenis word t de term gebruikt als synonietn voor overwicht, auto
riteit of macht. 

Door het samenvoegen van het begrip 'invloed' en 'partijen' wordt de defini
tie van 'invloedrijke partijen' als volgt omschreven: 
'Partiien die het vermogen h ebben om op andere partijen of het herbestem
mingproces in te werken, voornamelijk om iets gedaan te krifgen'. 

3.4.2 - Directe en indirecte invloed 
Zeals vermeld in paragraaf 3.3.2 kan er onderscheid warden gemaakt tussen 
primaire en secundaire partijen. De secundaire partijen hebben, zeals ver
meld geen directe relatie met het bouwproces. Hieruit volgt dat ze weinig tot 
geen directe in~doed kunnen uitoefenen op dit proces, waardoor ze niet on
der de categorie invloedrijke partifen vallen. 

De primaire partiien hebben echterwel een relatie met het bouwproces. Dit 
houdt in dat ze in staat zijn om invloed uit te oefenen op dit proces. 
Ze kunnen echter niet allemaal evenveel invloed uitoefenen. Dit komt door
dat bij grate bouwprojecten partijen in dienstworden genomen door andere 
partijen. Bij een ttaditionele organisatievorm kan er dus onderscheid ge
maakt warden tussen partijen die directe invloed hebben op het herbestem
mingproces en partijen die in dienst zijn van andere partijen en dus indfrect 
1nvloed hebben op dit proces (zie tabel 5). 
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De partijen met een inclirecte invloed moeten altijd verant:woording -afleggen 
aan de partijen met directe invloed. Dit houdt in dat ze wel een inbreng heb~ 
ben in bouwptoces, maat in mindere mate dan de partijen met directe in
vloed. Hicrdoor vallen de partijen met een indirecte invloed buiten dit on
detzoek. 



De gemeente/ overheid heeft, zoals vermeld in paragraaf 3.3.2.5 een domi
nante invloed bij het tot stand komen van een bou\vwerk. De gemeen-
te/ overheid zal echter nooit a.ls partij aanwezig zijn op bouwvergaderingeo. 
De invloed van deze partij is hoofdzakelijk terug te vinden in de randvoor
waarden die gesteld worden aan de werkzaamheden van de overige partijen. 
Voorbeelden hiervan zijn de eisen vanuit de bouwregelgeving waaraan de 
architect zich moet houden of de contingenten en bestemmi.ngsplan waar
mee de initiatiefnemer/ opdrachtgever rekening moet houden. Hierom wordt 
de gemeente/ overheid niet als partij benaderd in dit onderzoek. Alleen de 
factoren vanuit deze partij die van invloed zijn op de overige primaire partij
en worden bekeken. 

In paragraaf 1.5 is te lezen dat de factoren die verkregen wordeh door dit 
onderzoek de meeste waarde hebben aan het begin van het bouwproces. De 
aannemer is een partij die voornamelijk invloed heeft tijdens en op de bouw 
van het project (zie tabel 4). De factoren die uit zijn belangen voortkomen, 
zullen daarom weinig waarde hebben a.an het begin van het bouwproces en 
worden hierdoor niet meegenomen in dit onderzoek. 
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De partijen met de meeste invloed op het bouwproces zijn tenslotte: 
• opdrachtgever /initiatiefnemer; 
• gebruiker, 
• architect (in opdracht van opdrachtgever/initi'aciefuemer). 

3.4.3 - Condusie 
De meest irtvloedrijke partijen clie direct betrokken zijn b ij het bouwproces 
zijn de opdrachtgever/initiatiefnemer, de gebruiker en de architect. 
D e opdrachtgevet/initiatiefnemer heeft veel invloed, omdat deze partij bij 
het gehele proces bettokken is en het project moet fmancieren. De gebruiker 
(markt) is de partij die de keuze heeft om in het project te gaan wonen. Als 
het uiteindelijke resultaat niet conform zijn wensen/belangen is zal de ge
bruiker er niet gaan wonen. De ru-chi.tect is de partij met de bouwkundige 
kennis. Hij zal als adviseur van de opdrachtgever veel invloed hebben bij het 
vertalen van het program.ma van eisen naar een gebouw. 

3.5 - Succesvol herbesterrunen van kerkgebouwen tot woonrujmten 
(deelv.raag 4, zie paragraaf 1.2.4.1) 

3.5.1 - Succesvol 
Herbestemmingen kunnen uitgevoerd worden, maar de vraag is of deze ook. 
succesvol zijn. Wanneer is een he rbestemming nou succesvol? Het begrip 
'succes' definieet:t Van Dale op de volgende twee manieren22

: 

• goede afloop, uitkomst of uitslag; 
• iets wat geslaagd is. 

Het begrip 'succesvol' definieert Van Dale op de volgende manier: 
• succes hebbend. 

Bovenstaa.nde def mi ties zijn subjectief van aard en zijn op verschillende rna
nieren te interpreteren. Zo kan voor een petsoG>n een herbestemmihg suc
cesvol zijn terwijl deze voor een andere pe.rsoon minder geslaagd is. Met 
alleeo het definieren van hetwoord 'succesvol' kan dus niet achterhaald 
Worden of een herbestemming succesvol is of niet. Er meet dus ook geke
ken warden voor wie een hetbestemming succesvol moet zijn. 



3.5.2 - Succesvol vanuit verschillende perspectieven 
In de praktijk bestaan uiteenlopende perspectieven om de mate van succes
vol van een herbestem.ming te beoordelen.24 Welk perspectief centraal staat 
hangt erg af van de positie van de beoordelaar. Elke partij die met een her
bestemming te maken heeft zal vanuit zijn eigen standpunt beoordelen of 
een herbestemming succesvol is of niet Zo zal bijvoorbeeld een aannerner 
naar andere aspecten kijken dan een architect. 

3.5.3 - Invloed op factoren 
In dit onderzoek wordt gezocht naar de factoren die bijdragen tot een suc
cesvolJe herbestemming van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten. 
In de praktijk zal b~jken dat nier alle verkregen factoren bij elk project aan
wezig zijn. Welke dit zijn hangt sterk af van de belangen van de partijen. In 
patagraaf 3.4 is te lezen dat de initiatiefnemer, gebtuiket en de architect de 
meest invloedrijke personen zijn bij een herbestemmingproces. Zij zijn die
gene die in staat zijn om hun belangen zoveel mogelijk te behartigen. In fi
guur 3.6 is te zien hoe deze belangen to t een succesvolle herbestemming 
kunnen leiden. 
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In dit onderzoek worden de belangen van de bewoners en de initiatiefnemer 
gescheiden gei'nventatiseerd om een zo compleet mogelijk beeld te kcijgen. 
In de praktijk is te zien datde belangen van de bewoners opgenomen zijn in 
de belangen van initiatiefoemet. Een initiatiefnemer moet namelijk zo veel 
mogelijk rekening houden met de potentiele bewoners. Hieruit volgt dat de 
architect niet direct rekening moet houden met de bewoners (zijn meestal 
nog niet bekend), maar wel indirect via de belangen van de initiatiefnemer. 
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Elke genoemde partij die te maken heeft met herbestemming van kerkge
bouwen naat een woonfunctie, heeft belangen bij het tot stand komen van 
het project. Een [nitiatiefnemer/opdrachtgever heeft altijd wensen ten aan
zien van het bestaande gebouw. Wanneer ze dit niet hebben zouden ze er 
ook niet voor gekozen hebben om het gebouw te herbestemmen. Daarnaast 
hebben deze partijen wensen die in het programma van eisen opgenornen 
moeten word.en. Te den ken valt aan de hoeveelheid woningen die gereali
seetd moeten word en of de prijssector waarbinnen deze woningen moeten 
vallen. Ook hebben deze partijen financiele belangen. AJs ze kans lopen op 
verlies op een dergelijk project zullen ze wel twee keer nadenken alvorens 
aan zo'n project dee! te nemen. 

De wensen van de toekomstige bewoners zijn aandachtspunten die zeker 
niet vergeten mogen worden. Omdat zij de personen zijn die hun dagelijks 
leven doorbrengen in de woningen, hebben zij weJ degelijk invloed op het 
bepalen of een herbestemming 'succesvol' is of niet. Het is dan ook relevant 
om te kijken naar de verwachtingen van de toekomstige bewonets ten aan
zien van het won en in een kerk en de reden om in een kerk te gaan wonen. 
Wanneer hierop niet goed genoeg ingespeeld wordt, zal het aantal mutaties 
hoog zijn, wat weer nadelige invloed heeft op de financiele aspecten van de 
initiaciefnemer/ opdrachtgever. 

Hinnen dit onderzoek is de architect de vera.ntwoordelijke partij die de be
langen van zowel de gebruikets als die van de initiatiefnemer/opdrachtgever 
moet vertalen in een ontwerp. Als bouwkundige is de architect de aangewe
zen persoon om het programma van eisen te vertalen in een on twerp. Aan
dachtspunten die tijdens deze vertaling aan de orde kunnen komen hebben 
te maken met de bouwregelgeving en de relatie tussen het bestaande gebouw 
en de nieuwe functie. Zowel de gebruikers als de initiatiefne-
mer/ opdrachtgever zijn erbij gebaat wanneer de architect hun wensen zo 
goed en accuraat mogelijk uitvoert. 

3.5.4 - Conclusie 
Over een succesvolle herbestemming kan nu het volgende gezegd worden. 
De verkregen factoren die afkomstig zijn uit de belangen van de initiatlef
nemer, architect en de gebruikers zullen per project op aanwezigheid en ma
te van belangrijkheid gecontroleerd moeten worden. Om de herbestemming 
succesvol te maken dienen ze per partij te allen tijde positief beinvloed te 
kunnen warden. 



4.l - Inleiding 
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de volgende deelvragen 
bespoken: 

Deelvraag 5: 

Deelvraag 6: 

Deelvraag 7: 

Deelvraag 8: 

Welke factoren, vanuit de belangen van de partijen 
gezien, dragen bij tot een s\..!ccesvolle herbestemming 
van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten? 
(zie paragraaf 4.2) 
In hoeverre kunnen deze factoren de herbesternming 
van kerkgebouwen to t een of meer woonruimten 
bemvloeden? 
(zie paragraaf 4.3) 
Hoe en in welke mate kunnen deze factoren zelf 
be'invloed/ gemanipuleerd worden? 
(zie paragraaf 4.3) 
Wat is de sa.menhang tussen de factoren die verkre
gen ziin uit deelvraag 5? 
(zie paragraaf 4.4) 

Deze deelvragen zijn ~Jemaal op de praktijksituatie gerich t. Dit houdt in dat 
de antwoorden op deze vragen voortkomen uit de interviews met de betrok
ken partijen van de drie casestudies. Er wordt onder andere een overzicht 
gegeven van de verkregen fac toren, de onderlinge relaties van de factoren en 
de invloed van/ op de factoren. 
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4.2 - Factoren die bijdragen tot een succesvolle herbestemming 
(deelvraag 5, zie paragraaf 1.2.4.1) 

4.2.1 - Factoren uit de literatuur 
4.2.1.1 - Factoren uit de literatuur (algemeen) 
In het boek 'Re-architecture; Lifespan Rehabilitation of built heritage'25 van 
A.R. Pereira Roders worden drie verschillende uit te voeren onderzoeken 
besproken die relevant zijn voor een architect, voordat hij met een ontwerp 
begint. Deze onderzoeken kunnen tezamen omschreven worden als een 
ontwerpproces ondersteunend sys teem. Het levert technische ondersteuning 
voor partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van renovatieprojecten, 
die het bewustzijn en aandacht voor de levensduur van het gebouw: vede
den, heden en toekomst, weerspiegelen.26 

De volgende onderzoeken zijn te omschrijven: 
• De 'environment survey' helpt de ontwerper een accurate inter

pretatie te geven van de 'natuurlijke' en 'onnatuurlijke' omgeving 
van het gebouw. . 

• De 'significance survey' helpt de ont\'1lerper een identificatie en 
interpretatie te geven van de 'cultural values' die verbonden zijn aan 
hetgebouw en zijn directe omgeving. 

• De 'condition survey' helpt de onwerper een identificatie en in
terpretatie te geven van de effectieve prestaties van het gebouw 
binnen zijn psychische, functionele, technische, economische, 
duur:.-:ame en flexibele dimensies. 

Binnen deze onderzoeken komen factoren aan bod die een relatie hebben 
met renovatieprojecten. Deze factoren zijn algemeen van opzet en zijn een 
weergave van alle mogelijke aandachtspunten binnen renovatieprojecten. 
Naar aanleiding van de benoemde factoren in dit boek, is verder gekeken 
naar literatuur, die meer toegespitst is op de probleernstelling binnen mijn 
onderzoek. 



De volgende literatuurbronnen zijn gebruikt voor het verkrijgen van de al
gemene opzet van factoren die een relatie hebben met het onderzoeksthema. 

Ambachtshcer, H .F. de Booij, 
R.j. 

Hcnkct; H.AJ, 

Pollmwn, T. 

(1979) 

(1988) 

(1995) 

GotkkJoz.t kerkm: bt.skmmi"uumm~ 
umlurkm 
-p, .. ~lntitbtl11"'"5ing "'" gtl»J1Wtn; ll"/1 

mo1,tl!jk btgrippmltodn-

Techn1schc Hogcschool 
Delft, Delft 
TechniJche Univeniteit 
Eindhoven, Eindhoven 
SOU, Den Haag 

In de boeken 'Goddeloze kerken; bestemmingsveranderingen van kerken' en 
'Herbestemming van kerken' worden diverse voorbeeldprojecten toegelicht. 
Hierbij gaat het vooral om probJematiek die men tegenkomt bij het verande
ren van de bestemming van kerkgebouwen. In het boek 'Prestatie beheersing 
van gebouwen; een mogelijk begrippenkader' gaat het om de prestaties die 
gebouwen Ieveten over langete gebruiksperioden. Deze dtie boeken tezamen 
laten factoren zien die te gebruiken zijn bij dit onderzoek. Niet aJle factoren 
in de boeken worden letterlijk genoemd of hebben de zelfde naam gekregen. 
Daarom zijn sommige factoren bepaald door middel van omschrijvingen uit 
deze boeken. Elke weergegeven factor is afkomstig uit minimaal een litera
tuurbron en is vervolgens vergeleken met de overige literatuurbronnen. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 6. 
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4.2.1.2 - Factoren uit literatuur (specifiek) 
Omdat niet alle factoren even relevant zijn voor dit onderzoek vindt er een 
filtering plruitst. Dit wordt bepaald door de eerder genoetnde probleemstel
ling en de randvoorwaarden/uitgangspunten van dit onderzoek. Pactoren 
die er uit gefilterd worden, zijn in dit onderzoek verder niet meegenomen. 
De filter bestaat uit de volgende aspecten: 

Herbe.rtemming 
Het onderzoek sraat in het teken van een bestemmingswijziging. Factoten 
die geen relatie hebben met de herbestemming, worden niet meegenomen in 
het onderzoe.l 

Kerkgebouwen 
Door te kiezen voor kerkgebouwen als bestaande bebouwing kunnen ook 
factoren weg gestreept worden die hier geen verband mee hebben. 

Wo11i11g811 
Zoals in de probleemstelling is vermeld, is de nieuwe functie woningbouw. 
Dit houdt in dat factoren die niet een directe of indirecte relatie hebben met 
woningbouw buiten beschouwing worden gelaten. 

Betrokken partijen 
Zeals vermeld in paragraaf 3.5.3 wotden alleen de factoren vanuit de op
drachtgever~ bewoners en de architect meegenornen. Alle overige worden 
weggelaten. 

B omif a.rm 
In paragraaf 1.5 is aangegeven dat de verkregen factoren de meesre waarde 
hebben aa.n het begin van het bouwproces. Daamaast is het niet mogelijk 
om alle partijen die met de bouw te maken hebben te interviewen. Dus de 
bouwfasen die met bouw van het project te ma.ken hebben worden ook niet 
besproken. 

In tabel 7 zijn alle factoren uit de literatuur (specifiek) weergegeven. Er .is 
omschreven welke personen/instanties rekening moeten houden met de 
genoemde factoten en welke petsonen/instanties hiet belang bij hebben. De 
factoren in het rood worden verder niet besproken, omdat ze niet relevant 
zijn binnen dit onderzoek. 

JlliSUl:l'r\'fll."l Pl~ \K'TlJI< 61 



62 

Deze niet relevante factoren zijn: 

Hmctie keuZ!: 
De keuze van een nieuwe functie staat al vast binnen dit onderzoek. Daarom 
wordt hi.er verder niet op ingegaan. 

Haalbaarheidsstt1die nieuwe fanctie: 
Ook dit moet al uitgevoerd zijn voordat de resultaten van dit onderzoek 
geraadpleegd warden. 

Klima at: 
Hoewel vandaag de dag het klimaat een belangrijk begrip is binnen de maat
schappij, wordt dit niet besproken binnen dit onderzoek. Het begrip is te 
algemeen voor dit onderzoek en is nietalleen van toepassing bij een herbe
stemming. 

Milieu: 
Ook het milieu wordt verder niet meer besproken. De reden hiervoor is 
hetzelfde als bij het k.11maat. 

Geolog;:e: 
Dit begrip staatlos van herbestemmingopgaven. In dit onderzoek gaat bet 
voornamelijk om het gebouw en de directe omgeving (infrastructuur). 

Hygie11e en geZfJ11dheid: 
Dit begrip wordt niet direct behandeld binnen dit onderzoek. Indirect kun
nen ze onderverdeeld worden binnen de bouwfysische aspecten die wel be
handeld worden. 

Geur/ smaak/ tast; 
Ook deze begrippen hebben geen directe relatie met een herbestemming en 
worden daarom ook niet verder behandeld. 



'Tabd 7 - factoreu speci6ck 

iwtotr&ianict/~'.:.c-t) loc:: 
-~-Mt:n~t 

bc.croncn 
la11.ir fonM1 /l•'OiPOf•rn. 

lrutiulrfuccm c 
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4.2. t .3 - V ragenlijst 
Om veld onderzoek te kunnen doen middels interviews moeten de gespeci
ficeerde factoren vertaald worden in vragenlijsten die afgenomen warden bij 
de partijen van de drie casestudies. H ierdoor vindt er een verificatie plaats 
van de factoren in de pra.ktijk. Het afnemen en aanpassen van de vragenlijs
ten geschiedt confonn figuut 2.4 in paragraaf 2.3.2. De vragenlijsten zijn als 
bijlage toegevoegd in paragraaf 6.5 

In de:ze vragenliisten kunnen in grote lijnen de volgende onderwerpen per 
gei'nterviewde partij onderscheiden worden: 

fnitiatiefnemer 
• omgang met gebouw; 
• bestemrningswijziging; 
• gebruikselsen; 
• beheer/ onderhoud. 

Bewoners 
• woonreden; 
• comfort. 

Architect 
• lnvulling prograrrttna van eiseh in een bestaand gebouw; 
• bouwregelgeving, 



4.2.2 - Factoren uit de praktijk 
Zoals vermeld in paragraaf 2.3.2.1 zijn er drie casestudies geselecteerd aan de 
hand van vooraf opgestelde criteria. Door variatie binnen deze criteria aan te 
brengen, wordt er een compleet beeld verkregen van de factoren die bij deze 
casestudies voorkomen. De kerkgebouwen die als casestudie binnen dit on
derzoek geanalyseerd worden, zijn: 

• V redekerk te Bus sum; 
• Schuttenkerk te Nieuwleusen; 
• Cantoreije te Boeke!. 

In onderstaand tabel is te zien waar de geselecteerde casestudies in varieren. 

~ 
z ~ ...:.:: 0 

ts ... . ...., 
~ v ·-0 
~ ~ ~ ... 

v c:: 8 0::: '"C v 
·~ ~ 0 ...... c:: ... ...... c;j 

~ > _g u 

VARIATIEIN .. ~ 
u 

CfJ 

stad -locatie dorp - -anders, nl. ... 

monumcnr -status gebouw bcschcrmcl gezicht -gccn -aahtal < 10 -1 l -2<1 - -woonruimten 21< 

pr11fossioned - -jnjtiariefnemer incidcnicel -:mdLirs,nl .. .. 

koop - -gebruiker huur -imders, nl. .. . 

I .thd 14 - .!?.<'sd.,c r.:~rJ <· C.1'<<:.>111di.:s 
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Bij elke casestudie wordt een korte inleiding met algemene gegevens weerge
geven. Vervolgens zijn per project de bevindingen van de interviews weerge
geven. Meningen zijn in het algemeen genoteerd in verband met het be
schermen van de privacy van de geii1terviewden. 



4.2.2.1 - V redekerk te Bus sum 

A!geme11e gegevens 

bouwjaa.r kerk: 

bouwjaar woonruimten: 

aantai woonruimtert 

initiatiefnemer: 

gebruiker: l1uur. '1111.. nurkt & ·,11c1.dL: l1uur 

Algemee11 
De voormalige gereformeerde Vredekerk in Bussum werd in 1915 gebouwd. 
Bussum is een plaats en een gemeente, gelegen in de provincie Noord
Holland. Kenmerkend aan Bussum is het feit dat het de kleinste en ook 
dichtstbevolkte gemeente van het Gooi is.27 In 1996 kwam er een einde aan 
het gebruik van de Vredekerk. De Hervormde en de Gereformeerde groepe
ringen gingen fuseren waardoor de kerk leeg kwam te staan.28 De kerk kwam 
in eigendom van de gemeente die het vervolgens verkocht aan een woning
corporatie uit Bussum met de eis dat het gebouw behouden bleef. D aarnaast 
hadden ze enkele randvoorwaarden opgesteld met betrek.king tot het be
staande gebouw en de omgeving. Deze voorwaarden waren: 

• belangen van de omwonenden respecteren; 
• geen verslechtering van het parkeerbeleid; 
• omliggend terrein moest openbaar worden. 

V anwege de hoge woningnood in Bussum wilde de corporatie zoveel moge
lijk woningen in de kerk vestigen. Dit zi.jn er uiteindelijk 18 geworden, waar
van elf sociale huurwoningen en zeven huurwoningen die in de vrije sector 
vallen. Een architectenbureau uit Woudenberg is gevraagd om een ontwerp 
voor deze herbestemmingopgave te maken. D it bureau is niet het eerste 
bureau wat een ontwerp voor de herbestemming van deze kerk heeft ge
maakt. Voorafgaand aan dit bureau hebben et twee andere buteaus een ont-

>111 '11l,\'tki1•c.i1,l.t1~i v.i~I !11, ·,1111 ti J. - '' ~'\I 
""'"'· '11 p· · ''"' lh<•lbJtck'1•irdir•·"'r·"" "" '""'""I l,cld " '' ''"' 
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wetp gemaa.kt. Beide hebben het niet voor elkaar gekregen om hun ontwerp 
haalbaar te maken. 

De Vredekerk was niet een opzichzelfstaand project. Op het terrein achter 
de kerk zijn nieuwbouw woningen gekomen, die ook ontworpen zijn door 
de architect van de V redekerk. Het to tale plan, dus de ketk en de nieuw
bouwwoningen, wordt ook wel het V redekwattier genoemd. 

Prqjectomschrijving 
De Vredekerk bestaat uit een bijna 40 meter hoge toren en een schip in de 
vorm van een kruis. De vier hoeken zijn opgevuld door 9 meter hoge toren
tjes, afgedekt met puntkapjes. In het schip zijn 17 appartementen plus in
pandige bergingen ontworpen rond twee gescheiden trappenhuizen. In de 
toren is boven de entree een bijzondere woning ontwikkeld van vijf bouwla
gen. De drie appartementen op de begane grond (80cm boven maaiveld) 
bestaan uit een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers en een bad
kamer. Op de vierde verdieping zijn twee ruime woningen in de kap onder
gebracht. 

Fi.t:1tur I . .'.. • lucbrlu1u \ rcJcl.,:rk 
!It u. lotr, "1 ,, ~· r•I ,! I. ::'. : :t , 

De torenwoning heeft zijn en tree op de eerste verdieping (via lift bereik
baar). Vanuit deze laag gaan halve verdieping hoge trappen naar, in split level 
uitgevoerde, woonlagen. Vanaf 6,50 meter zijn de verdiepingen in de toren 
bereikbaar middels een verdiepingshoge trap. H et hoogste woonverblijf be
vindt zich bijna 20 meter boven de stad. 



Door deze bijzondere ligging is de woning naast de normale brandwerende 
voorzieningen uitgevoerd met een sprinkler installatie. Om constructieve 
redenen is de inbouw van de nieuwbouw geheel zelfdragend en los van de 
bestaande kerk opgebouwd. Op een onderheide betonnen beg.me grond
vloer is met kalkzandsteen woningscheidende wanden, stalen kolommen, 
houtskeletbouw vloeren en voorzetwanden de nieuwbouw opgebouwd. 
Voor de noodzakelijke daglich ttoetreding zijn bestaande gevelopeningen 
verticaal doorgetrokken en nieuwe openingen aangebracht. De bestaande 
detaillering met profielstenen en zandstenen ornamenten zijn gehandhaafd 
en/ of gei'rniteerd.29 

Kermvoorden 
De volgende kernwoorden kunnen bij dit project omschreven worden: 
- behoud kerk / beschermd dorpsgezicht / ruimtelijk.heid / woonhuis -

liOJl. l.\'\\\\'.Ulbo.c.11111 l11ho S.il1>1t<" 1111' > \,\~1 u.t1>-l.in11w\\Qutk11l.i~r1: 
\f1n11.,i., \Trn1rUV.htlH\V \ °ft fr'i.t.."•k tHUt1"t l111'rt..ft1H1, rJ d, l4 a) ~VJ-
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Intervie111 initiatieft1e'1!1er Vredekerk 
De aanleiding voor het uitvoeren van dit project met betrekking tot het be
st:aande gebouw <,..vas het haalbaar maken van het behoud hiervan. De -~Mft'e111 
Bussum heeft de kerk clan ook overgedragen aan de woningbouwcorporatie 
(is de opdrach tgever) met de eis dat het gebouw behouden bleef (11111~1•iflJ?,•· 
A~ntf,.11). Zowel de opdrachtgever als de gemeente stelde geen eisen met be
trek.king tot het behoud van specifieke bouwdelen. H et was hierdoor moge
lijk orn het bestaande interieur, <lat gecn kenmerkende ka.rakteristieken had, 
te vervangen door de appartementen. Om deze appartementen te laten vol
doen aan de huidige bouwregelgeving moest het exterieur zich aanpassen . 
De belangrijkste wijzigingen aan het exterieur zijn een gevolg van de dag
lichttegelgeving van de appartementen (zie factoren architect). Daar"\vaar 
veranderingen zijn aangebracht is dit gedaan met respect voor het bcstaande 
gebouw en heeft de architect geprobeerd om de kerk in alle eenvoud te be
houden. Een factor waar de initiaticfnemer rekening mee moest houden was 
de 1 ;:.dt1t 1i1;• •v11JI ti~, 11 : 1". 1tr:1d 1 · •· door de bestemmingswijziging van het 
gebouw, D e religieuze functie moest wijken voor een woonfunctie, waar
door de procedure besternmingsverandering ingezet moestworden. Om dit 
te doen moet artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordeninguitgevoerd 
warden. Tijdens het uitvoeren van dit artikel moet er ook naar de belangen 
van de omwonenden van het project gekeken warden. De randvoorwaarden 
die de gemeente stelde met be trekking tot de besternmingswijzigingwaren: 

• kwaliteit van de stedenbouwkundige situatie handhaven (hm1I; Mt,, 

IJ• :,/, /''ff~· 17 r1rw'jt111(/l)f•t1f en . 11/l'ft• (T1((11lltr); 

• respect hebben voor het bestaande gebouw. (omgang met 1~11 '''"' 

~.,,, J "'''': • ~ , herkenbaar houden van het, ..itt11'11 :f ' • 11: vanwege 
de J'll 'Ii /ti 1,"I ; • t · . I - ij ' r ., '' /, in de omgeving) 

Om de bestemmingswijzigfog soepel te laten verlopen zijn er diverse infor-
matie- en inspraakavonden gehouden om de "· IJ• 1 ,/ 11 constant op de 
hoogte te houden van het plan. D e kans bestaat namelijk dat wanneer de 
omwonenden niet bij het project betrokken worden, ze een bezwaarschrift 
indienen dat de uitvoering van het project onnodig kan vertragen. Daarnaast 
hebbe.n de omwonenden die direct naast het projectwonen een 'beloning' 
gekregen in de vorm van het gedeeltelijk vergroten van hu.n kavel. 

Een ander aspect dat met de regelgeving van een bestemmingswijziging te 
rnaken heeft is de geluidsbelasting op de gevels. Aan de geluidsbelasting op 
de gevels van woongebouwen zijn and ere eisen gesteld clan die van kerkge
bouwen. Volgens artikel 82 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mag de 
geluidsbelasting op de gevels van woningbouwprojecten niet hoger zijn dan 



50 dB(A). Aan deze eis kon niet worden voldaan vanwege de drukke uit
valswegen van Bussom. Dank.zij artikel 83 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is hier vrijstelling voor verkregen en is de max'imale geluidsbelas
ting door de Gedeputeerde Staten verhoogd naar 65 dB(A). 

Het primaire doe! van Dudok wonen was om zoveel mogelijk woningen te 
plaatsen in de voormalige Vredekerk (b1•z_11tti11.t:,J.t;rt1tu1). Des te meerwoningen 
er zouden komeo, des te lager de huur (incl. servicekosten) kon zijn om toch 
het onderhoud van het gebouw te kunncn bekostigen (Ptb1111k 1.t t1lf~1i). 1n de 
Vredekerk vindt gedifferentieerd wonen plaats. Dit houdt in dat voor elke 
doelgroep woningen beschikbaar zijn. Het project kon niet rendabel (''-f'b1lfll 
f icrJ.1!.11) gemaakt worden met alJeen sociale huurwoningen. Daarom zijn er 
ook vrije sector huurwoningen gekomen. Dit project heeft een zogenaamde 
'onrendabele top', Onder onrendabele top wordt dat dee! van de investering 
verstaan, waarvoorvolgens de huidige inzichten op voorhand al duidelijk is 
dat deze niet met verhuur wordt terugverdiend. Ondanks het feit <lat het 
project nlet rendabel is1 heeft de initiatiefnemer er toch voor gekozen om het 
te realiseren. De wil om woningen te kunnen bouwen samen met het kunnen 
behouden van de kerk was genoeg reden om aan dit project deel te nemen. 

Voor de financiering van het plan hebben de volgende partijen een bijdrage 
gel eve rd: 

Initiatiefnemer achterliggende terrein 
De winst die zij maakten op het achtediggende terrein (nieuwbouw) hebben 
zij gedeeld met de initiatiefnemer van de Vredekerk. Met deze winst hebben 
zij bijgedragen aan het realiseren van een parkeetgarage en het terrein om de 
kerk. 

Initiatiefnemer 
Hee ft de herbesternming van de kerk geftnancierd. 

Gemeente Bussum 
Heeft geld in het totale plan gestoken. Met voornamelijk hun geld was het 
mogelijk om het plan uit te voeren. Te denken valt aan het tevreden stellen 
van de omwonenden. 

Wanneer gekeken wordt naar de woningbehoefte in de gemeentc Bussum 
kan gezegd warden dat deze in het algemecn zeer hoog is. De woningen in 
de kerk zijn daarom dan ook zeet gewild. Mensen kiezen deze woningen 
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vanwege de huur en de locatie en niet vanwege het bestaande gebouw (zie 
interview bewonets Vredekerk). 
D e reden tot verttek uit de Vredekerk heeft voornamelijk te maken met 
functionele wensen (zie interview bewoners Vredekerk). Mensen huren vaak 
een woonruimte voor 1 a 2 jaar om vervolgens een woning te kopen. 

Hoewel de kerk geen rijksmonument was, heeft de initiatiefnemer toch be
sloten otn met de kerk lid te worden van de Monumentenwacht. Het ge
bouw wordt hierdoor een keer per twee jaar gecontro\eerd op de l1q1Wtfll dl)'t 

1/,.J-Jt en eventueel onderhouden door de monumentenwacht. 

Factonm vanuit i1utiatiefaemer Vredekerk 

CATEGORIE 

bes temrningswijziging 

estheriek 

financieel 

functionali tei t 

stedenbouwkundig/locarie 

syroboliek 

sociaal 
veili eid 

externe partijen 
omwonenden 

'1'1lwl lt1 - r ..... ~··· \" 111111 l!llflllicl11.,mcc\r.-1l . kq\ 



l11tervien1 bewoncrs Vredekerk 
De volgende redenen (in hierarchische volgorde) worden genoemd door de 
bewoners om in dit project te gaan wonen: 

• project kwam bij toeval voorbij; 
• de locatie; nabij het centrum van Bussum; 
• ruimte voldeed aan wooneisen; 
• herinneringen aan voom1aligwoonhuis. 

Geen van de gei'nterviewde bewoners is hier komen wonen vanwege het feit 
dat het gebouw voorheen een religieuze functie had. De bewoners hadden in 
eerste instantie behoeftc aan woonruimte die moest voldoen aan hun wen
sen op bouwkundig. architectonisch en stedenbouwkundig gebied. Eenmaal 
woonachtig in de voormalige Vredeker~ zien de bewoners de ltit.1.tt 1fr1j,' ,, 

van het best-aande gebouw als een meerwaarde voor hun woonsituatie. Dat 
het gebouw voorheen een religieuze functie had, heeft geen enkele invloed 
op de huiclige woonsituatie. De transformatic Yan een religieuze functie naar 
een woonfunct.ic moet kunnen als dit een oplossing is voor het behoud van 
de ke rk. De\.':e transformatie had geen invloed op de keuze om in dit project 
te gaan wonen. 

De locatie van het gebouw is erg belangrijk. De mensen die hier zi jn komen 
wonen, wilden dicht bij het cent.rum van Bussum wonen. Daarnaast moest 
het appartement voldoen aan de wensen die ze op voorhand opgesteld had
den. Deze wensen hadden niet alleen te m aken met het bestaande gebouw, 
maar ook met het wooncom fort. 

Het wooncomfort wordt in dit onderzoek bepaald door de volgende aspec
ten: 

• bouwtechnische wensen; 
• arch itectonische wensen; 
• stedenbouwkund ige wensen. 

Bouwtechnisch 
De bouwtechnische wensen worden omschreven in de volgende aspecten: 

• binnenklimaat; 
• geluid; 
• daglicht; 
• veiligheid. 
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De bewoners zijn tevreden over de toepassing van een mecha.nisch ventilatie 
systeem (1"lllit1/ir .1 ~ ~' \ -I • , • / ). Doordat er veel verkeer rond het ge
bouw aanwezig is, biedt dit systeem goede uitkomsten. Mensen kunnen hun 
ramen gesloten houden, om het geluid van het verkeer buiten te houden 
terwijl ze de woning volop kunnen ventileren. Tevens zorgt het verkeer er
voor dat de lucht licht vervuild is. In dit systeem zijn hierom ook luchtfilters 
aangebracht die de kwaliteit van de lucht sterk verbeteren. 
Bij woningen bovenin de kerk is een lichte tocht te voelen wanneer de roos
ters openstaa.n en het buiten hard waait. 
Het begrip geluid ( .~~ . ·.i · · ) is een veel besproken aspect onder de 
bewoners. Zoals eerder vermeld zorgt het verkeer voor geluidsoverlast van 
buiten. De bewoners hebben al snel de neiging om hun ramen en deuren 
zelfs in de zomer gesloten te houden. Daarnaast zijn er problemen met het 
geluid inpandig. De woningen zijn voorzien van houten vloeren met een 
stalen dragende constructie. Met deze opbouw is het contactgeluid duidelijk 
hoorbaar. Tevens buigt de vloer licht door bij het belopen ervan. Lampen 
die aan het plafond hangen, kunnen hierdoor wat gaan schomroelen. Het 
contactgeluid en het doorbuigen van de vloer wordt als erg vervelend erva
ren. Een ander hoorbaar geluid is het omJoopgeluid. Geluid vanaf de centra-



le hal is hoorbaar ih de woningen. Dit wordt echter geaccepteerd en de be
woners proberen hierdoor respectvol met el.kaar om te gaan. 
Daglicht -is een andere belangrijke factor waar rekening mee gehouden moet 
warden tijdens het on twerp. l khlt8~},1drcbe pmtutie is niet alleen een vere.iste 
vanuit het Bouwbesluit, maar verhoogt ook het wooncornfort. In dit project 
is hier dan ook dwdelijk rekening rnee gehouden. 
Tot slot is er ook nag de veiligheid. Dit kan onderverdeeld warden in !111.wl
,, ;li:;,11.t:,;,1 en i11hnml.:t>1~1tu•IL Brandveiligheid heeft tn dit project nogal wat stof 
doen opwaaien (zie interview architect Vredekerk). Voor inbraak zijn de 
bewoners niet bang. Elk appartement beschikt over een eigeh toegahgsdeur 
en daarnaast is er nog een centrale deur die toe.gang tot het gebouw verleend. 
Deze deur is vanu it de apparternenten bedienbaar. 

Architectonisch 
De architectonische wensen warden ornschreven in de volgende as pee ten: 

• exterieur; 
• interieur. 

De wr/.. ,, 1.;1tf"f,j ''1.Ji"I 11d,, "f,1u1rd~ ~ fJtlJ!ll' aan de buitenzijde is voor de meeste 
bewoners erg belangrijk. Ze wonen nou eenmaal in een gebouw dat voor
heen een kerk was, dus het moet er ook uitzien als een kerk. De nieuwe 
functie mag gezien worden door de buitenwereld (/.1:1 ~ ·w 1.1di,'id ••m 1N "· ·111 

111 Vil ), maar de ingrepen die hiervoor gedaan moeten worden dienen res
pectvo1 ten opzicht van het bestaande gebouw te zijn . Daar waar karakteris
tieken van het bestaande gebouw aanwezig zijn in de appartementen worden 
deze als meerwaarde gezien. T e denken valt aan hoge plafonds, zichtbare 
kapspanten en hergebruik van materialen. De bewoners zijn wel van mening 
dat wooncomfort niet mag lijden onder bet intact houdeh van hetgebouw 
(1 L1!Jr , ; •1111 . ,;, 1, / · .- fJl'd ,_.J,,,1111). Andersom is ook geen op tie. Ze vinden 
dat het oude gebouw en de nieuwe functie hand in hand moeten gaan. 

Wat belangrijk is voor deze bewoners is <lat de ruimten pr~ktisch !""' '" L 

u ·I, 1 ,,-,.,,ftJ en functioneel rnoeten zij n. Elke vetloren ruimte wordt-als ne
gatief ervaren en zal daarom in hun ogen benut moeten wotden. 
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Stedenbouwkundig 
D e stedenbouwkundige wensen worden omschreven in de volgende aspec
ten: 

• locatie van het gebouw; 
• bereikbaarheid van het gebouw. 

De locatie van het gebouw heeft positieve en negatieve punten. Positief is 
het feit dat ze dicht bij het centrwn wonen (i1(mslr1f"l1i111). D at het gebouw 
van veraf 1t112,. •1aar is wordt ook als meerwaarde ervaren. Dit geeft een ge
voel van vertrouwen en het gevoel van thuis komen v 11,-hu, ;, 1 '"'' 11!). Ne
gatief is de lm.Jt..;bda1N:id 1 '" '1d t{t/1011 J in het weekend en in de spits. Vanwe
ge het drukke verkeer kan het !anger duren om het gebouw te bereiken. 
Voor de bewoners is het wel belangrijk dat ze hun auto's kunnen purkt' 1• 

nabij het gebouw. Hiervoor zijn er dan ook speciale voorzieningen getroffen 
in <le vorm van een parkeerkelder. Eventuele bezoekers moeten hun auto 
ergens in de stad parkeren. 

F actore11 vam1it be1vo11ers V redekerk 

CATEGORlE 

corn fort 

esthetiek 

functionafoeit 

stedenbouwkund.ig/1ocatie 

s boliek 

veiligheid 

l •11<'1 II - J.1t11111;11 \JUUi[ h C''A Ol1rt) VrC11ek.:rl-



Intertiew architect V redekerk 
Tussen het schetsontwerp (vertaJing van prograrruna van eisen) en het defi
nitieve ontwerp zijn wat verschillen op te merken die voornamelijk in de 
centrale hal terug te vinden zijn. De belangrijkste factor hiervoor is de lmmd
reg1:(~e1i1{2, In eerste instantie was in de centrale hal een trap geplaatst die de 
ruimtelijke werking van de ha! bevordert. Vanwege de brandeisen moest er 
nog een trap bijgeplaatst worden om voldoende vluchtwegen te hebben. 

De verdiepingsvloer in deze ha! was in het schetsontwerp in glas uitgevoerd. 
Ook hier heeft de brandregelgeving roet in het eten gegooid. De vloer moest 
uiteindelijk aan zoveel regels voldoen dat het prijstechnisch (hrJ11td(IJu'11) niet 
meer haalbaar was om deze in glas uit te voeren. De positionering en de 
indeling van de woningen zijn niet veranderd. Dit komt, volgens de archi
tect, omdat er goed is gekeken naar de structuur van het bestaande gebouw. 
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Met 'bestaande s tructuur' wordt bij dit project bedoeld: 
• de buitengevels met vensters (kurakfmrbel:n1); 
• de inpandige :if'i1"f'-..,"i van het gebouw; 
• symmetrie/ organisatie van het gcbouw (un-:.11111dit). 

Daarnaast oefcnde de directe omgeving van de Vredekerk invloed uit op de 
invulling van het interieur. Doordat er naar een verbinding werd gezocht 
tussen het terrein voor en achter de ker~ is over de lengterichting in het 
gebouw de centrale hal geplaatst (J. t _ •.' , ,,, cmulie· ll r:). Hierdoor wordt de 
lengte van het gebouw benadrukt en k.rijgen de woningen een vaste positie in 
het geboU\v. 

Vooraf was duidelijk dat de kwaliteitcn van de hervormde kerk hoofdzakelij k 
in de gevels zijn terug te vinden. Het interieur had echter geen waa.rde, zodat 
deze clan ook niet in stand werd gehouden. Vanwege dit gegeven is de inde
ling aangepast aan de gevels. De woningen zijn dan ook achter de buitenge
vels geplaatst. De vensters van de nieuw te plaatsen woningen zijn achter de 
bestaa11de gevels geplaatst. Hierdoot houdt het exterieut zijn best:aande ka
rakteristieken. Daa.r waar nieuw te plaatsen vensters moesten komen is dit 
gedaan met het in acht nemen van de bestaande kwaliteiten. In dit on twerp 
kan gezegd worden dat het best.aande gebouw concessies doet naar de nieu
we functie (• ~1/1t • •ti /''' ,.- , • 11 m11•}. Het intetieut is verwijderd (had 
geen waa.rde), de bestaande consistorie is verwijderd (had geen waa.rde, rnaar 
de architect heeft wel . ;7.,i.;I, I·· i~~ · ,,..., ; 11 geaccentueerd in het nieuwe plan) 
en de gevels zijn aangepast aan de maatstaven van de huidige wooneisen. 

D e aanpassingen aan het exterieur zijn wel besproken met welstand en ge
meente. De · · · '·"· was dan ook de partij die randvoorwaarden opstelde 
voor het behoud van de V redekerk. 





Net voordat de Vredekerk herbesternd werd, was de Vituskerk in Bussum 
herbestemd. Tijdens de ontwerpfase van de Vituskerk heeft de gemeente 
veel vrijstelling gegeven met betrekking tot het in achtnemen van de eisen 
vanuit de bmm 1e;.,>t{{!4!1·it{J',· Achteraf heeft de provincie de gemeente op de vin
gers getikt vanwege de te soepele omgang met de bouwregelgeving vanult 
het Bouwbesluit. Dit gegeven heeft sterke invloed gehad op de ontwerpfase 
van de Vredekerk. 

Tijdens dlt proces was het dan oak heel moeilijk om op wat voor regel clan 
ook vrijstelling te vragen, c.q. compromissen te sluiten. 

Wat betreft de regelgeving uit het Bouwbesluit die problemen konden ver
oorzaken noemt de architect de volgende factoren: 

Daglicht: 
Een belangrijke regel vanuit het Bouwbesluit was het daglicht. Om mensen 
comfortabel te laten wonen is het a:anhouden van de 1k11/1. •i11r/iJ:,· 1i,rg nood
zakelijk. Ditwas clan ook een van de redenen om de woningen aan de gevels 
te positioneren. Daarwaar niet genoeg daglicht was moesten openingen in 
de gevels geplaatst warden om toch aan de eisen te voldoen. Doordat deze 
openingen refereren naar de bestaande openingen was het ook geen pro
bleem (architectonisch) om deze openingen te maken. 

Geluid: 
Alie '11ir/" ·,' ~ voldoen aan de normeringen uit het Bouwbesluit. Toch 
zijn er diverse klachten vanuit de bewoners met betrekking tot deze geluids
aspecten. De belangtijkste oorzaken in dit project zijn de toepassing van de 
houtenvloer (contactgeluid) en het geluid van buiten. 

Therm.ische isolatie: 
Om aan de regelgeving van 1, 1 • • , te voldoen zijn de buitenwanden 
voorzien van voorzetwanden met isolatie. De bestaande vensters in de zijge
vels zijn vervatlgen door kozijnen met isolerende beglazlng. 

Brandveiligheid: 
Zeals eerder vermeld, was de ,,r,,, u,_.; 1fl· ~J in dit project een groat aan
dachtspunt. De eisen van de brandweer zorgden dan ook voor verschil tus
sen het schetsontwerp en het definitieve ontwerp. 
T oegankelijkh eid: 



·1r,pg1.111ktJ/jjkh1!id g-af geen directe ptoblemen, het was wel een aandachtspunt. 
Omdat de beg-ane grondvloer 80 centimeter boven het maaiveld lag, moes
ten er speciale voorzieningen worden getroffen in de vorm van een lift. 

Factonm vanuit an·hitect V redekerk 

CATEGORIE 

estheciek 

financieel 

functionaliteit 

stcdenbouwkundi locatie 
s mboLiek 
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4.2.2.2 - Schuttenkerk te Nieuwleusen 

Algemene gegevens 

bouwjaar kerk: ! 'JI 1_2 

bouwjaar woonruimten: 

aantal woonruimten: 

initiatiefnemer: 

gebruiker: k1H1p: ' 11it: nurkt 

T.obcl U - o\l!!cnicue 1!<'1!C\ eris 

Fi~uur I.Ii - l11d1tfur" "cl1ut1"11kcn. 
llt•.10; I.up. 1 •pH~"· nl d.J 1,! •3 ']f'Jij~ 

Algemeen 
In 1902 werd deze kerk gebouwd in opdracht van de heer Schutte die lid 
was van de Oud Gerefonneerde Ker'kgenootschap. D eze kerk is gebouwd 
voor een kleine gelovige groep bestaande uit enkele bewoners van het dorp. 
De heer Schutte had een stuk grond voor de bouw van de kerk in eigendom 
net buiten het centrum van dorp Nieuwleusen. 



Nieuwleusen is een dorp dat valt onder de gemeente Dalfsen, gelegen in de 
provincie Overijssel.~0 In verloop der tijd zijn er steeds minder mensen naar 
de kerk gekomen. Daarnaast zijn diverse kerken in het dorp gefuseerd, 
waardoor de Schuttenkerk leeg kwam te staan. Voordat deze kerk in het 
bezit kwam van de familie Vrieswijk, was het eigendom van een aannemer 
en stood de kerk inmiddels ruim tien jaar leeg. De aannemer had als doe! om 
de kerk te verkopen, omdat sloop uitges~oten was vanwege het feit dat het 
een beschermd dorpsgezicht is. De gemeente was de partij die randvoor
waarden opstelde voor de herbestemming. De voorgevel van het gebouw 
mocht nagenoeg niet gewijzigd worden . . Aan de zijgevels en de achtergevel 
werden minder zware eisen gesteld en aan het interieur werden helemaal 
geen eisen gesteld. Kenmerkend voor deze herbestemming is de functie die 
de familie had. Ze waren niet alleen de opdrachtgevers, maar ze hebben ook 
zelf het ontwerp gemaakt en gerealiseerd. Ze wilden van de kerk een woon
huis maken dat moest dienen als hun eigen woonhuis. 
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Projectomsch1ijvi11g 
f n de voormalige kerk is een woning gevescigd verdeeld over dtie bouwla
gen. De kerk is in originele staat zonder verdiepingsvloeren gebouwd. Om 
het gewenste pr:ogramma van eisen te kunnen invullen moesten er extra 
vloeren <1a11gebracht worden. Op de begane grond is een woonkamer met 
keuken en een berging gepositioneerd. Op ongeveer drie meter hoogte is een 
verdiepingsvloer geplaatst. Hier bevinden zich een zitruimte, een badkamer 
en twee slaapkamers. Ter hoogte van de verdiepingsvloer waren, in het be
staande gebouw, constructieve trekstangen aanwezig. Om constructieve re
denen zijn deze treksm.ngen vervangen door constructieve Jiggers die in deze 
vloer zijn opgenomen. De bovenste etage bevindt zich direct onder de kap. 
Djt is een kleine open n.Umte die gebruikt wordt als televisiekamer. Voor de 
nodige daglichttoetreding en de ruimtelijke werking binnen hetgebouw is de 
verdiepingsvloer niet h elemaal doorgetrokken tot aan de buitenwanden. 
Omdat hierdoor bruikbaar vloeroppervlak verloren gaat, is aan de achterzij 
de een aanbouw geplaatst. Deze aanbouw is conttasterend ten opzichte van 
het bestaande gebouw uitgevoerd om aan te geven dat het niet bij het o rigi
nele gebouw behoort. In deze aanbouw is een slaapkamer, een badkamer en 
een hal geplaa.tst. 

KamJ'JJoo rdw 
De volgende kem'\.voorden kunnen bij dit project omschreveo worden: 
- behoud kerk I beschermd dorpsgezicht I ruimtelijk.heid I woonhuis -

Intenie1J1 initiatiefnemer Sch11tte11kerk 
De aanleiding voor het uitvoeren van het project was dat de voonnalige ei
genaar, een plaatselijke aannemer, het gebouw in eerste instantie wilde slo-
pen. Dit was echter niet mogelijk vanwege de i' '• 1 1• ' , .,., • ,• (beschermd 
stads- dot:psgezich t) . Vervolgens wildle de aannemer het ge bouw V"erkopen 
( ·' ., 1 , • .,,.:; ,de nieuwe functie zou edlter niet uitmaken. De aanleiding van 
deze mensen om hier te komen wonen had alleen functionele redenen (zie 
factor en bewoners). Ach teraf zijn ze trots op het in stand kunnen houden 
van het gebouw. 

Dankzij de status van het gebouw had de ~ , l 11
1 randvoorwaarden opge

steld met betrekking tot het in stand houden van het gebouw. Deze rand
voorwaarden waren: 

• zo min mogelijk wijzigingen in de voorgevel aanbrengen ('71"1:... 11 

;,,JT • •tl I JI] -'it J :f ' ); 

• respett9"ol met het bestaa.nde gebouw omgaan (M{Jl,((JU· NM r:i..1/•'JJrd~ 
~ ' • '<. /. 0Ji1 r (n/). 



Door deze voorwaarden konden de bewoners in eerste instantie hun eigen 
wensen met betrek.king tot de voorgevel niet uitvoeren. Ze wilden meer dag
licht in het gebouw hebben, vooral op het niveau van de begane grondvloer. 
Uiteindelijk zijn er wel ramen bij gekornen, maar niet de grootte die ze ge
wenst hadden. Het bestaande interieur is verwijderd om plaats te maken 
voor het nieuwe. De gemeente had immers geen voorwaarden gesteld aan 
het in stand houden van het bestaande interieur. 
De procedure be.l·/enll11i11gru:iJz!~iJ/:I, is uitgevoerd door de gemeente Dalfsen 
volgens artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens dit pro
ces waren er geen klachten van 0 11111 011r11r/e11 of andere !~m1r1'11sth11ppe11. Dit had 
wa.:'1.rschijnlijk de reden dat het gebouw al ±10 jaar leegstond en het dus geen 
religieuze functie meer had. 

Omdat de bewoners zelf de rol als initiatiefnemer op zich hadden genomen 
hebben zij zelf de gebruikseisen opgesteild. Het uiteindelijke resultaat moest 
een woonhuis worden met een bruikbaar vloer oppervlakte, dat genoegwas 
voor het hele gezin (a/i11dill!?/1I 1w1 d,• mimli:). 

Figu1.11 1.9 • .tun;i; icht !kliu1tc1Jl:erk 

Over de financiering van het project wilden ze niet veel kwijt, behalve dat de 
familie zelf het gebouw heeft gefinancierrd, zonder hulp van externe partijen. 
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Met de bouwkundige ervaring die ze zelf in huis hebben, willen ze zelf de 
bo11uk1t11rlig~ Jfattl van het gebouw in beheer nemen. Wanneer aan de famiJie 
gevraagd wordt of zij in de toekomst nogmaals eenzelfde project zouden 
wiUen opzetten, geven zij aan dat zij een project zoals deze niet nog een keet 
zouden uitvoeren. De reden hiervan is de grote hoeveelheid vrije tijd die ze 
in het project gestoken hebben. 

F actore11 vanuit initiatiefnemer S cbuttenkerk 

CATEGORIE 

bes temmingswijziging 

esthctiek 

6.nancieel 

functioaeel 

cxternc partijen 



Inteniew bewonetr Schirttenkerk 
De aanleiding om hier te komen wonen bestond voornamelijk uit functione
le redenen ( .. !.fm. lif(::,·11 1 ~111 de 11(i1JJ!e). Het ginger voomarnelijk om dat ze hun 
gewenste programma van eisen in het gebouw konden plaatsen. Daamaast 
was de locatie (i1!f;usfmdlfm) heel belangrij.k. Het is een vrijstaand gebouw 
met volop uitzicht op diverse weilanden. Een wens van de bewoners was 
een niet te grote kavel (forri11) dat dicht bij de bebouwde kom ligt. Ze had
den de voorkeur voor een bestaand gebouw, omdat de vorige woning ook 
een bestaande boerderij was. 

De 'religieuze' besraande functie had niks te maken met de reden om in deze 
kerk te gaan wonen. Achtemf gezien is het feit dat het een kerk was 'leuk', 
omdat ze het gebouw kunnen omschrijven aJs iets dat niet standaard is (h~ -
K.' Jtf11J<Jf/)c ·,, II) tk A:t.. / ~), 

Toen er naar de mening werd gevraagd over de tr-ansformatie van een religi
euze functie naar een woonfunctie, gaven de bewoners a.an dat de gemeen
schap in !'-Sieuwleusen sterl< gelovig is. Echter in de loop van de tijd zijn er 
steeds minder mensen deze kerk gaan bezoeken, zodat ze zichzelf uiteinde
lijk opgedoekt hebben. Toen de familie eenmaal in dit gebouw ging wonen 
had het gebouw dus al een tijd geen religieuze functie meer. 

Het wooncomfort wordt in dit onderzoek bepaald door de volgende aspec
ten: 

• bouwtechnische wensen; 
• architectonische wensen; 
• stedenbouwkundige wensen. 

Bouwtec hnisch 
De bouwtechnische wensen worden omschreven in de volgende aspecten: 

• binnenklimaat; 
• geluid; 
• daglicht; 
• '1eiligheid. 

Om bet binnenklimaat te laten voldoen aan de huidige normering vanuit het 
Bouwbesluit hebben ze enkele aanpassingen aan het bestaande gebouw moe
ten doen. Ten eerste hebben ze de bestaande buitenwanden 
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aan de binnenzijde voorzien van ge'isoleerde voorzetwanden (rhmum·h:, , 
~111 rgi:/trchtc p1~1 ;fJ~·). De bestaande vensters met ramen zijn vervangen door 
nieuwe kozijnen met isolerende beglazing en er is vloerverwarming in de 
woning toegepast. 
Roewe! het gebouw volledig ge'lsoleerd is, is op plaatsen waar de ruimte 
hoog is een trek te voelen. Deze verhoogde ruimten komen alleen voor ter 
plaatse van de ramen in de gevels (ventilatie en hygrische prestacie). 
De bewoners hebben ervoor gekozen om de ruimtelijke kwaliteiten van het 
bestaande kerkgebouw te benadrukken in hun nieuwe interieur (1111••• '"~ Iii • 

~ 11i1' :~,;,,; '. ,,j,HNm&it! 111 le ui1J1te). Ze hebben dit gedaan door de vloe
ren los te houden van de gevels en ruimten in openverbinding met elkaar 
samen te brengen. Deze ruimtelijkheid heeft nogal wat gevolgen op het ge
luid in het gebouw (·ii<-_,,. .1/ • 1.,. pr \'fi;fi ) . 
Omdat er geen barrieres zijn tussen bijvoorbeeld de woonkamer en de zit
kamer, kan het geluid van de televisie door bijna heel het gebouw gehoord 
worden. Ze vinden dit gegeven minder belangrijk dan de ruimtelijkheid die 
het gebouw heeft. Doordat het gebouw aan de rand van het dorp li!:,rt, is het 
geluid dat het verkeer veroorzaakt te verwaarlozen. 

Wanneer er gesproken wordt over de m<lte van het daglicht is kenmerkend 
voor deze kerk dat de bestaahde ratnen vrij hoog zitten. Daarom moesten er 
maatregelen getroffen worden om voldoende dagllcht en uitzicht te creeren 
(.i- • · 1 _ • i / JU:!). De bewoners wilden meer en grotere vensters io de 
voorgevel hebben, maat dit werd tegengehouden door de gemeente, omdat 
zij de kerk als beschermd dorpsgezicht omschreven hadden. Uiteihdelijk zijn 
de bestaande gevelopenihgen geha.ndhaafd en zijn er twee k.leine openingen 
toegevoegd. In de zijgevel hadden ze wel de vrijheid om de gevel geschikt te 
maken voor de eisen die aan het dagli.cht gesteld worden. De ramen zijn 
daarom ook verlengd naar beneden. De bestaande kozijnen 7.ijn hier vervan
gen door nieuwe kozijnen met isolerende beglazing. Een bestaand venster is 
verplaatst naa.r een binnenwand waar het als doorkijkvenster fungeert tussen 
de woonkarner en de hal (""'·"· 11 • ,, · - '1 'f 1 ,,,.~ 1~ . 



De h11@irl!~t'l;!',eti1tg is vanwege de omvang van het project niet direct aan de 
orde geweest. De bewoners hebben echter we! zelf voor een vluchtroute 
gezorgd vanuit de slaapkamers van de kinderen. / J1b1Ut1f.' is nog niet aan de 
orde. 

Architectonisch 
De architectonische wensen worden omschreven in de volgende aspecten: 

• exterieur; 
• interieur. 

De bewoners zijn van mening dat wanneer je in een gebouw woont dat 
voorheen een kerk was, het gebouw er ook uit moet blijven zien als een kerk 
en niet als een woonhuis (he1/..,.,-1ba,uhcid cwt de km/::/ 11i1:1m·e /imdzc). Oftewel 
het bestaande gebouw respecteren en niet aantasten. Veranderingen die dan 
ook doorgevoerd moesten worden aan het exterieur moesten dan ook met 
respect voor het bestaande uitgevoerd worden. Wat betreft het interieur van 
het gebouw vertellen de bewoners dat het bestaande gebouw inpandig een 
grote vrije ruimte was. Deze karakteristiek hebben ze daarom in hun nieuwe 
functie herkenbaar gehouden door veel open hoge ruimte in het gebouw toe 
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te passen (M1~t.1rtt.' 111..t iwr Jz1~111tieJ:. "''). Hierdoor is minder functionele vloer
oppervlak aanwezig in het gebouw. Dit hebben ze gecompenseerd door aan 
de achterzijde een aanbouw te maken waar e>.1:ta functionele vloeroppervlak 
verkregen is. Daarnaast hebben de bewoners het interieur aangepast aan de 
buitengevels. Doordat de vloeren los zijn gehouden zijn de bestaande ramen 
over de volledige hoogte te ervaren. De woonkwaliteiten die ze nu zelf om
schtijven, hebben ze voornamelijk te danken aan de vrije indeelbaarheid van 
het bestaande gebouw (f!ftit'fl ·,,,,,fl · IJ/ tie miml ~· Hierdoor was het mogelijk 
om het nieuwe interieur in elke gewenste positie in te delen. De en ige be
lemmering was de trekstangen in het dak. Omdat deze de nodige aandacht 
vereisten hebben de bewoners hiervoor een constructeur ingeschakeld. Ze 
moesten namelijk verwijderd worden om de verdiepingsvloer in te kunnen 
passen. fn de verdiepingsvloer zijn stalen baJken verwerkt die de functie van 
de trekstangen overgenomen hebben. 

De bewoners vinden dat het on twerp zo gemaakt is dat bet comfort van de 
nieuwe functie niet onderdoet voor de kwaliteiten van het bestaande gebouw 
(,-i-~ui, .Ji· '". '" . i~ , '' 11i •·r1>.1 •1a ). Daarnaast zijn ze van mening dat ze erg 
respectvol zijn omgegaan met het best~mde gebouw. 

Stedenbouwkundig 
De stedenbouwkundige wensen worden omschreven in de volgende aspec
ten: 

• Jocatie van het gebouw; 
• bereikbaarheid van het gebouw. 

De bewoners waren op zoek naar een gebouw dat dicht bij de bebouwde 
kom lag met een rnooi uitzicht (. •. 1 1 IT). Deze kerk staat in tegenstelling 
tot veel kerken niet in het centrum van het dorp. De kavel waar de kerk zou 
komen te strum behoorde tot een lid van de kerkgemeenschap. Hij stelde de 
grond beschikbaar voor de bouw van deze kerk. De kerk is niet echt her
kenbaar in het dorp, omdat het dus buiten het centrum ligt, maar ook omdat 
het geen t.oren heeft die boven de andere woningen uitsteekt De '~•t · •r.IW· 

,, 'td van de kerk kan vergeleken worden met anderewoningen die gepositio
neerd zijn langs een doorgaande weg. 



F actore11 vanllit beJvoners 5 chJ1tte11kerk 

CATEGORIE 

comfort 

esthetiek 

ftu1ctional.iteit 

stedenbouwkundig/locatie 

s bouek 

veil.igheid 

' l'i!lk l 15 - fa.:torr.11 ' .u iui t l>c.:wuu"' Scb111u ·11l,.n k 

Interview architea Schuttenkerk 
De belangrijkste reden voor het tot stand kornen van het plan was het kun
nen plaatsen van het gewenste programma van eisen in het gebouw. Orn 
toch ruimtelijkheid te behouden is de ruimte niet helemaal volgebouwd, 
rnaar is aan de achterzijde van de kerk een aanbouw geplaatst (rim~.;1·!' v1d 

• l'f1Jt11 ,/. I 111 /. • 11.• t/ ~ 11 I !fm 1 ·'l''• • " ti: m/111! / ' l.'1 
• , 1 ·1m 111 'lit 1 J. c111J 

··/JM;;). In de periode datze met de aanbouw bezigwaren hebben ze veel 
kunnen nadenken over hoe ze de indeling wilden hebben. Het verschil ru.s
sen het schetsontwerp en het definitieve on twerp heeft dan ook te maken 
met de tijdsperiode die ertussen zit. In deze periode hebben ze veel ervaring 
op kunnen doen met betrekking tot het ontwerpen en ze hebben veel naar 
meningen van andere rnensen geluisterd. Daarnaast heeft de:~1F"· nt invloed 
gehad op het uiterlijk (·i 1/111 1~1 1 1. •w!JJ? van de gevels (raamindeling). 

Met de eisen van het Bouwbesluit hebben bewoners over het algemeen geen 
problemen gehad. K.leinigheden waren de breedte van de trap in de woon
karner en de isolatie van de buitenrnuren (ba11J1 '1t;~r'(~ui11~ ., .1111 110: J'1J). 
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Factonm va1111it architect Schttttenkerk 

CATEGORIE 

esthetiek 

functionali reit 

exteme arti· en 
T .tbd IG, f,t1:turc11 \>U1t1i t M c h lt.:ct Scl1u!lC11!.:ct.l.. 



4.2.2.3 - Cantoreije te Boeke! 

Algemene gegevens 

bouwjaar ketk: 

buuwja.1t woonruimrea: 

aantal woonruimtcn: 

initiatiefnemer: 

gebn1iker: 

A!gemeen 
In het jaar 1835 we rd een kapel gebouwd in opclracht van de Broeders van 
Huize Padua. In het jaar 1895 was deze kapeJ te klein geworden voor ge
bruik en werd besloten om een grotere nieuwe kapel te boll'.ven. 
Deze nieuwe kapel is gelegen in het dorpje Huize Padua dat ondcrdeel is van 
de gemeente Boekel. Gemeente Boeke! is gelegen tussen de gemeenten 
Uden, Sint Anthonis, Gernert-Bake! en Veghel. Samen met Huize Padua 
vormen de kernen Boeke! en Venhorst de gemeente Boekel.31 In 1996 was 
de kapel en het naastgelegen internaat eigendom van het psychiatrisch zie
kenhuis. In die tijd heeft het psychiatrisch ziekenhuis een nieuwe bezin
ningscentrum gebouwd, waardoor de k.apel leeg kwam te staan. Het onder
houd van de kapel werd te duur en met succes werd door de directie een 
sloopvergunning aangevraagd. 
Dankzij de Boekelse monumentencommissie (Heemkunde) is deze sloop 
nooit doorgegaan. Zij hebben ervoor gezorgd dater snel iets met de kapel 
zou gebeuren. Vervolgens heeft een projectontwikkelaar uit Sin t-Oedenrode 
de kapel gekocht metals doel om de kapel in stand te houden en er wonin
gen in te vestigen. In eerste instantie dacht de projectontwikkelaar er twintig 
apparternenten in te kunnen bouwen. Er was echter een probleem. In die 
jaren mochten de Brabantse dorpen van de provincie maar weinigwoon
ruimte bouwen. Voor Boeke I was er een contingent van maximaal negentien 
woningen per jaar. In de tussentijd had de provincie ook ontdekt dat jonge
ren essentieel zijn voor de leefbaarheid van kleine kernen. Hierdoor moch
ten Brabantse dorpen 650 huizen extra voor starters reallseren, onder de 
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voorwaarde dat de gemeente zelf ook een duit in het zakje deed. Een ge
meente in 's-Hertogenbosch die uit eigen zak bijvoorbeeld tien starterwo
ningen bouwt krijgt er tien extra van de overheid. De plannen waren inmid
dels zo aangepast <lat er dertien appartementen in de kapel zouden komen 
waarvan er negen starterswoningen zijn en vier appartementen in de vrije 
sector vallen. 

h\:uur I.I I - fudttiotu C.uuoreijc 
• 11111• I 'I • ,J. 1,tl.cl. '- 1 ') -

Van de negen starterswoningen ging de helft af van het contingent van de 
gemeente. Dit was voldoende voor de gemeente om groen licht te geven 
voor het project. 

Omdat het gebouw een rijksmonument is heeft de Rijksdienst Monumen
tenzorg diverse randvoorwaarden opgesteld. Enkele van deze randvoor
waarden waren: 

• handhaven van de buitenschil; 
• handhaven van zoveel mogelijk ornamenten; 
• handhaven van glas in lood ramen (in het voormalige koor); 
• zoveel mogelijk materialen hergebruiken (deuren/banken). 

Daamaast was de vraag vanuit de monumentenzorg om zoveel mogelijk 
ruimtelijkheid te behouden. 



Het uiteindelijke resultaat is bedacht door een bouwkundig adviesbureau uit 
Riel. In de bestaande kapel zijn dertien appartementen gevestigd, waarin de 
originele kerkdeuren, glas-in-loodra.men, authentieke kerkbanken en pla
fonds van 2.90 meter hoog voor een karakteristieke uitstraling zorgen. 

Projectom schrjjving 
De kapel bestaat uit een langgerekt schip met daarachter een koor. In de 
kerk zijo dertien appartementen plus inpandige bergingen ontworpen. Een 
appartement is in het vootmalige koot gevestigd en de overige twaalf zijn in 
het voormalige schip geplaatst. De appartementen in het schip zijn verdeeld 
over twee entrees. Elke en tree verleent toegang tot zes appartementen. Het 
appartement in het voormalige koor heeft een eigen en tree. De twaalf appar
tementen in het schip zijn over drie verdiepingen verdeeld. De tussenwonin
gen zijn bestemd voor starters en de overige woningen vallen onder de vrije 
sector woningen. Elk appartement is voorzien van een woonkamer, keuken, 
badkamer, toilet en slaapkamers. De bergingen van de appartementen zijn 
op de begane grond gevestigd. Het appartement in het voormalige koor is 
verdeeld over drie bouwlagen. Kenmerkend aan deze woning zijn de be
staande glas-in-loodramen en de vide op de bovenste etage. Onder de kap 
van het koor is een gezamenlijke ruimte geplaatst. Deze ruimte is middels 
een vlizotrap toegankelijk voor elke bewoner. Vanwege bouwtechnische en -
fysische eisen was het niet mogelijk om hier appartementen van te maken. 
Voor de noodzakelijke daglichttoetreding zijn op diverse plaatsen in de plint 
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van het gebouw e~tra gevelopeningen gemaakt. Deze zijn contrasterend ten 
opzichte van de bestaande gevelopeningen om te laten zien dat ze niet origl
neel zijn. Om aan de normering van het Bouwbesluit te voldoen zijn enkele 
bouwdelen ge'isoleerd uitgevoerd. De 
bestaande begane grondvloer is vervangen door een gei"soleerde betonnen 
vloer. De bestaa.nde buitenmuren zijn voorzien van ge'isoleerde voorzetwan
den aan de binnenzijde van het gebouw en de vensters in de gevels zijn 
voorzien van voorzetramen. 

Ker11woonien 
De volgende kemwoorden kunnen bij dit project omschreven worden: 
- behoud kapel I bestaande karakteristieken I rijksmonument I koop appar
tementen -

Interoie111 initiati~fnenrer (1) Ca11torege 
Dit project bestond uit twee initiatiefoemers die samen het plan gerealiseerd 
hebben. Vanwege gewenste anonimiteit zijn de namen van deze init.iatiefue
mers niet weergegeven. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen initia
tiefnemer (1) die de rol van een vastgoed ontwik.kelaar heeft en initiatiefne
mer (2) die de taken van een aannemersbedrijf hceft. Hieronder zijn dan ook 
de factoren uit de individuele bevindingen apart weergegeven. 

D e aanleiding voor het uitvoeren van dit project was de dreigende sloop. De 
kapel was eigendom van het psychiatrisch ziekenhuis, maar hvam wegens 
omstandigheden leeg te staan . De onderhoudskosten van dit gebouw lagen 
bij de brancheorganisatie Geestelijke Gezondheids- en Verslavingszorg 
(GGZ). Deze instantie wilde uiteindelijk v~ de kapel a.f. Voor een symbo
lisch bed.rag werd de kerk verkocht aan de initiatiefnemers, omdat llij het 
project haalbaar achtten, Zij hebben het dan ook mogelijk gemaakt om hier 
dertien appartementen in te plaatsen. 
Korrom, de aanleiding voor het uitvoeren van dit project was om de kapel te 
waarborgen met de mogelijkheid om er appartementen in te vestigen. 

Ook bij dit project moest de bestemm.ing van het gebouw gewijzigd worden 
(1 i. h »11 11Jalt -. ,' ~ 111) . Door de gemeenteBoekel is attikel 19 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening uitgevoerd. De bewoners van het GGZ 
hebben niet voor problemen gezotgd tijdens deze fase (1J1111111Ht111f 1). Ook 
werd het project met open armen ontvangen door omwonenden in het dorp. 

V anuit het programma van eisen was er geen maximum gesteld aan het aan
tal te plaatsen woningen. Om het project wel rendabel (' · ploit-t/i ·h.·tft 11 en 



t/b1tdk..iko!l~11) te maken was er wel een minimum aantal woningen geeist. 
Zoals eerder vcrmeld waren er problemen met de invulling van het pro
gramma van eisen, betreffende het aantal woningen dat geplaatst mochten 
word en (contingent in de ~vt11t·.:11llf). Dit gegev-en heeft dan ook voor veel wij
zigingen gezorgd tussen het eerste ontwerp en het definitieve resultaat. Uit
eindelijk is er een combinatie van srarterswoningen en vrije sector won in gen 
gekomen. V oor de he1tihJuetd1eid van het gebouw zijn weinig aa.nvullende 
maa.tregelen getroffen. Het gebouw lag aa.n een doorg-aande weg met bushal
tes. Erzijn we! speciale 11111h~.n ,Jr1r~!~ 1ri•1Pr11 getroffen voor de bew-oners. Net 
als bij de Vredekerk was ook hier de geluidsbelasting van het verkeer te hoog 
op de gevels. Dit is hier opgelost door van de weg een 30 km zone te rnaken. 

Bij de financiering van dit project waren geen externe part.ljen betrokken. De 
initiatiefnemers hebben alle kosten uit elgen zak betaald (1 1}1.11.'m~ . Doordat 
het gebouw voor een symboLisch bedrag gekoeht is en de grand in erfPacht 
is uitgegeven, werd het mogelijk om het gebouw in stand te houden en te 
herbestemmen. De investering in dit project was hoger dan de winst. Het 
rendement dat de ontwikkelaar behaald heeft is naar tevredenheid. Normali
ter hebben projectontwikkelaars als doel om de winst te maximaliseren. Dat 
was bij dit project niet het geval. 





Wat betreft de brz.tttit{V/W'tl<1ti van de woningen, blijkt er in de gemeente een 
starters problematiek te zijn. Hierdoor zijn de woningen zeer gewild. Binnen 
2,5 jaar waren er twee verhuizingen. De redenen hiervan waren de prive om
standigheden van de bewoners. Enkele bewoners kregen een gezinsuitbrei
ding waardoor het bruikbaar vloeroppervlak (qft11eli11){etJ m11 de mi!l1te11) te klein 
was geworden. Appartement vijf (in het voormalig koor) staat al leeg sinds 
de start van de bouw. De bouw is hierdoor dan ook stil komen te Jiggen, 
totdat ze een nieuwe eigenaar vinden. De makelaar is druk aan het onder
handelen met toekomstige bewoners en er ligt zelfs een plan op tafel om 
deze woning te verdelen in diverse studio's. De reden van deze leegstand is 
de prijs-kwaliteit verhouding 01oge servicekosten) en het gebrek aan uitzicht 
vanwege de bestaande glas-in-loodtamen (O!ll~'Jllf!. me/ i.-:awk/•'111/irk.!!). Van
wege de n1111111n1r<t:l#tll'l11/1t1 van het gebouw mochten deze ramen niet vervan
gen worden door transparante ramen. 

Vo or het beheer van d it ge bouw heeft de initiatie fuemer (1) een extern bu
reau ingeschakeld (m111/I k/(1tdir_,' r/(Jflt} . Dit bedrijf heeft ervaring met beheer en 
onderhoud. De vereniging van eigenaren heeft zich op advies van de initia
tiefnemer bij dit bedrijf aangesloten. De kosten voor verzekeringen, grond, 
restauratie, enz. zijn verrekend in de servicekosten van de woningen. Dit 
wordt dus betaald door de bewoners zelf. 
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Tijdens het proces heeft deze initiatiefnemer met het project veel 'ups and 
downs' gekend. Daarom vcrtelde hij dat wanneer een ontwikkelaar a.an een 
dergelijk project gaat beginnen hij zich van tevoren af moet vragen of hij een 
ziel voor dit gebouw heeft. Zondcr ziel moet je niet a.an een dergelijk prorect 
beginnen, aldus de initiat:iefnemec. 

I 1rterview initiatiefi1m1er (2) Cantorejje 
Deze initiatiefnemer is niet alleen een aannemer, maar ook een projectont
wikkelaar. 

Zoals eerder vermeld staat het vijfde appartement nog steeds leeg. Volgens 
deze initiatiefuemeris dit te danken aan een ontwikkelingsfout. 
Deze woning heeft eigenti}k te wei.nig daglicht en geen mogelijkheid om naar 
bu iten te kijken vanwege de bestaande glas-in-loodrarnen (1JMi;u11.!_,, 1 '"' 1~. -

,.-,. ;., · ·?· Tevens is de relatie russen de prijs en kwaliteit Vfill dit appartement 
niet in orde. Potentiele bewoners vinden de prijs te hoog voor de geleverde 
kwaliteit. De initiatiefnemer wil deze ruimte verdelen in diverse studio's, 
wanneer er op korte tetmijn geen kopers komen. 

De initiatiefuerner (2) yindt dat wanneer een ontwik.kelaar aan een dergelijk 
project begint hij zeer veel ervaring en zin moet hebben. Hij zegt ook dat 
nieuwbouw (sloop van bestaand) goedkoper en meer rendabel is clan herbe
stemming. Ontwikkelaars moeten het leuk vinden om met bestaande ge
bouwcn om te gaan. Kortom een ontwikkelaar moet 'lief de voor het vak' 
hebben. 



Factonm vanuz't initiatief11emer Ccmtoreije 

CATEGORJE 

bes te mmi.ngswij ziging 

esthetiek 

financieel 

functionaliteit 

stedenbouwkundig/Iocatie 

ei<teroe partijen 

T .tbd 18 - f:u: l11tc11 ' ,.wic i ni ci.11icfnctucr l .:.uatur o:i j1· 

f ntetview bewoners Cantoreije 
De redehen om hier te gaan wonen hadden te maken met het feit dat het 
project de bewoners aansprak. Voor de bewoners moest het project in eerste 
lnstantie vo ldoen aan hun wooneisen (.1./111 li1J~·c11 '""' tic 111i11Jk) . Daarnaast was 
het voor de starters erg belangrijk dat de woningen betaalbaa,.r moesten zijn 
(t.:,w11r;J... J,,1Jl.1l) . De bijzondere locatie aan de rand van een park spreekt de 
meeste bewoners ook erg a.an (i11/i11.tn1dr1t11 / lrm.1t11). Kenmerkend aan de 
locatie is de rust en de goede iNril J111 ,,, ;d. 

Het wonen in een kerk heeft geen grote betekenis voor deze mensen. Dac'lr
entegen was het exterieur van deze kerk wel belangrijk om hier te gaan wo
nen. (.· ., 1 \; • , ·,1, 1 d I 1k) . Door deze herkenbaarheid zijn veel 1111 1111 

II! di" gei"nteresseerd in het project. Deze interesse geeft de bewoners dan 
ook een meerwaarde. Dat het voorheen een rel.igieuze functie had heeft niks 
te ma.ken met het feit dat de bewoners hier zijn gaan wonen. Ze hebben er 
clan ook geen moeite mee dat de kerk is herbestemd. Echter ze wonen in een 
gebouw dat voorheen een kerk was, dus ze willen ook zien dat dit een kerk 
was. Dit is haalbaar geworden door diverse bestaande elementen (banken, 
deuren, gewelven) terug te laten komen in het gebouw (ont~;lfl~ flld ~.1m:d-Jt•11·-
1t,-J .• 11 / n•kJtl•! 11ic111 .. ~ f/JWl/e l!k om{ r,thmlJJ~ . 
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H et wooncomfort wordt in dit onderzoek bepaald door de volgende as pee~ 
ten: 

• privacy; 
• bouwtechnische wensen; 
• architectonische wensen; 
• stedenbouwk-undige wensen. 

Privacy 
De ·rni1 1 f binnen het gebouw wordt als iets positiefs etvaren. Kenmerkend 
van deze bewoners is <lat ze een vertrouwensband met elkaar hebben en dat 
ze elkaar bijoa alJemaal kennen. Hiel."door gaan de bewoners respectvol met 
elkaar om, wat de privacy ten goede komt. 

Bouwtechnlsch 
De bouwtechnische wensen warden omschreven in de volgende aspecteri: 

• binnenklimaat; 
• geluid; 
• daglicht; 
• veiligheid. 

Deze appartementen kenmerken zich door de hoge plaf onds. Desondanks 
zijn de mimtes toch eenvoudig op te warmen (f'•.11'''1 ! .. ~ , 1•.1 • ·M _. ' 1/, 

t ~· Daar waar vensters in de buitenmuren zitten is bij de meeste bewoners 
een trek te voelen. Voor de oude ramen zijn voorzetramen geplaatst. Hier 
komt condens nog wel eens voor. De bestaande ramen in het decoratieve 
gedeelte van het kozijn (bovenste gedeelte) zijn niet voorzien van voorzet
ramen. Hier is het dan ook wat kouder dan elders. 
Over de ventilatie wordt door sommige bewoners geklaagd. De toevoer van 
verse lucht geschiedt door de roosters in de buitenkozijnen 0 . . ,, 

,, ' 
1·1). O mdat deze kozijnen aan een zijde van de woningen zitten is 

een optima.le ventilatie niet mogelijk. De afvoer is wel mechanisch uitge
voerd. Over de i;.._ ., 11i ,,, : ,1 •. hebben ze niks te klagen. Dit ten eerste 
vanwege het respect die de bewoners voor elkaar hebben, zodat z:e geen 
geluidsoverlast veroorzaken en ten tweede omdat tijdens het on twerp reke
ning is gehouden met deze prestaties (zie interview architect Cantoreije). 
Geluid vanaf de centrale hal is wel hootbaar, maar wordt oiet als vervelend 
beschouwd. 
De woonkamers van de appartementen in de onderste twee bouwlagen heb~ 
ben direct daglicht aan een zijde van het gebouw. De bewoners hiervan mel
den dan ook dat zelfs in de zomer de lampen aan zijn, daar waar het daglicht 



niet kan komen (fichtltt'h11i.1d1e pr11slati11). De bewoners op de bovenste bouw
laag hebben het meeste daglicht van alle woningen. De grote ramen ervaren 
ze als een meerwaarde. Het is mogelijk om vanaf deze hoogte via deze ra
men van het uitzicht te genieten. 
Aan veiligheid heeft de initiatiefnemer veel aandacht besteed. De aannemer 
heeft zelf, in opdracht van de verzekering, rookmelders in het gebouw ge
plaatst als hn111tlprrmenlii:. Op het gebied van i11b1uakp11m111tie is er een intercom 
vanuit de woning, bij de voordeur geplaatst. Deze intercom bevat tevens een 
camera, zodat ze kunnen zien wie er voor de deur staat. In hun eigen deur 
naar de woning toe zitten geen spionnetje. Dit vinden ze niet noodzakelijk. 

J.j,t!U\U i.15 · iu1cric:u r \\ouiu.~ £::.antor~ ij c 

Architectonisch 
De architectonische wensen worden omschreven in de volgende aspecten: 

• exterieur; 
• interieur. 

De bewoners vinden dat de nieuwe functie niet herkenbaar hoeft te zijn aan 
de buitenzijde van het gebouw (he1ku1haarfu:id 11ie11iJ r. ftmctit). Het karakter van 
het bestaande gebouw wordt wel erg belangrijk gevonden. Dit wil zeggen dat 
het eruit moet blijven zien als een kerk (herk~11h1v1rheid t«m d, A1,~1k). 
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Daar waar de b:J/N,,JJtt/c /.. mihletirli1•1?11t te zien zijn in het interieur wordt dit 
aJs positief ervaren. Karakteristieken die in deze appartementen voorkomen 
2110: 

• gewelven; 
• kapitelen; 
• hoge ruimten; 
• bestaande vensters; 
• symbolische elementen (hekwerk, enz). 

Al deze elemen ten geven een meerwa.'l.rde aan de woning en aan het woon
comfort van de bewoners. De openheid van de woning geeft het gevoel dat 
de ruimte groter is. De bewoners zijn van mening dat de ruimten van het 
bestaande gebouw, gevormd door de bestaande structuur, goed benut zijn in 
de nieuwe functie. Tevens zijn ze van mening dat de nieuwe functie en het 
bestaande gebouw wederzijds respect voor elkaar moeten hebben ( '-1( 
,,·~ / IJI ,, /, , 11 ul J!, l.11111, ). 

Stedenbouwkundig 
De stedenbouwkundige wensen worden omschreven in de volgende aspec
ten: 

• locatie van het gebouw; 
• bereikbaarheid van hetgebouw. 

Het gebouw had voot de herbestemming al een goede , , ._ .; 1 
,.,,,' i I. De kerk 

ligt langs een doorgaande weg in het dorp en er waren al bushalten voor het 
gebouw aanwezig. Voor de nieuwe functie zijn er voor de bewoners extra 

r•' 11'. geplaatst. Een goede bereikbar'lrheid van het gebouw was voor 
deze bewoners ook een wens, Uit praktisch oogpunt willen ze graag hun 
auto voor de deur parkeren om eventuele boodschappen uit te laden. Ze 
omschrijven de directe woonomgeving als rustig. Er is clan ook veel groen in 
de omgeving (park) wat de entourage rustig maakt. Ze hebben geen last van 
de bewoners van de nabij gelegen inste.lling (GGZ). Winkels zijn er niet te 
vinden in het dorp. Dit wisten zeal van te voten. 



Factonm vanuit bewonm Ca11torefje 

CATEGORIE 

comfort 

esthetiek 

financiee 1 
functionaliteit 

stedenbouwkundig/locatie 

s mboliek 

veiligheid 

exteme arti" en omwonenden 

I11t11rvie1v architect Ccmtorejje 
Voordat het huidige plan ( dertien appartementen) op tafel lag, waren er al 
andere mogelijke functies aan bod geweest. Het eerste programma van eisen 
was om 32 zorgwoningen in het gebouw te vestigen, die beschikbaar waren 
voor het personeel van de kliniek ernaast. Vervolgens was er ook nog een 
plan om 4 stadvilla's te vestigen in het gebouw. Al deze plannen werden 
vanwege financiele haalbaarheid afgewezen. Toen eenmaal het plan op tafel 
lag van 13 appartementen zijn er bijna geen wijzigingen terug te vinden tus
sen het schetsontwerp en het uiteindelijke resultfillt. Dit heeft voomamelijk 
te maken met de invulling van de woningen in de bestaande structuur ( ~;111 
111~!' 1 , "'1 ;/!'! 1 ti I 1 ). De bestaande stramienmaten en de hoogte van de ven
sters waren uitga.ngspunten voor het plaatsen van de woningen. Daarnaast 
was de breedte van de kapel een aanleidtng om de woningen op deze manier 
te plaatsen. Ook deze kerk had het voordeel van vrije indeelbaarheid. Er 
waren geen bestaande constructieve elementen die voor problemen konden 
zorgen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het nieuwe on twerp was de 
prijs die de woningen op de markt moeten opbrengen. Een gedeelte van de 
woningen is voor starters en deze kunnen dus niet te duur zijn (bomi;l.;11slJ:1J). 
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Hoewel er bijna geen verschil is tussen het schetsont:werp en het uiteindelij
ke resultaat is er toch een duidelijk verschil te noemen. 
Het verschil tussen het schetsontwerp en het uiteindelijke resultaat bevindt 
zich in de twee centrale trappenhuizen aan de zijkant van het gebouw. De 
architect wilde in eerste instantie hier meer daglich t hebben. Erwaren in het 
oorspronkelijke ontwetp glazen vloeren toegepast. Deze zijn gaandeweg 
wegbezuinigd uit het ont\verp. 

Door de beperkte inpandige hoogte van het bestaande gebouw was het mo
gelijk om maar drie n ieuwe bouwlagen in het gebouw te plaatsen. Boven de 
bovenste bouwlaag ts hierdoor een gemeenschapsruimte ontstaan die geen 
daglicht heeft. Het was niet mogelijk om hi er ook woningen te vestigen om
dat de gewelven hierdoor vetwijderd moesten wotden (1 1t1· J 111 /11'" ,, 

11 .I ' i). 

Het intact laten van het bestaande gebouw had voomamelijk te maken met 
de •1.1' • die het gebouw heeft. Het gt:bouw is een rijksmonument, waardoor 
de l • ,, /1 • , i. ''< invloed heeft uitgeoefend met betrekking tot het behou-
den/hergebruiken van bouwkundig/symbolische elementen. Te denken valt 
aan het Chcistusbeeld <lat buiten staat. De kerkbanken die in de hal staan 
(was initiatief van de architect), de tegels in de bestaande begane grondvloer 
en deuren die ook ter plekke hergebruikt zijn (i1111::, 11~~ 11:· I · mA I , · 1; · • J. 

Om de woningen aan de J.111"" "'~ , ~·11~ te lt.lten voldoen zijn diverse ramen in 
de gevels gewijzigd. Zo zijn er in het basement ran1en bijgekomen. Deze zijn 
contrastcrend ten opzichte van de bestaande indeling om zo aan te geven dat 
ze nict originccl zijn. Tevens zijn de ram.en in de zijgevels vemieuwd. Het 
zijn nu kozijnen met isolerende beglazing geworden, maar de roedeverdeling 
is we! overeenkomstig het bestaande ontwerp overgenomen. De Rijksdienst 
voot Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) had tevens 
gezegd dat het portaal t.lan de zijkant van het gebouw gehandhaafd moest 
blijven. Naast het bestaande port'1al is nog een portaal gekomen. Deze heeft 
hetzelfde uiterlijk gekregen als het originele port<1al. D it is gedaan om zo <le 
n.1st en symmetrie te bewaren. D eze portalen verschaffen de toegang tot de 
appartemen ten. 



Het behouden van de bestaande ruimtelijkheid was niet haalbaar in dit ont
werp. Vanwege het programma van eisen is het gebouw zo 'vol' gezet met 
woningen dat bestaande ruimtelijkheid niet gehandhaafd kon blijven (m11 
ti11~/ 01~1u11i).1/ie). Ondanks het feit dat de kerk 'vol' zit met woningen, be
schikken de woningen over een zeer hoog plafond. Dit geeft de woningen 
meer karakter en ruimtelijkheid. 

Wat betreft de Bouwbesluit eisen, die problemen konden veroorzaken, 
noemt de architect verschillende aspecten: 

Daglicht: 
De eisen met betrekking tot het dctl!,lid.1! gaven geen clirecte problemen, maar 
het is net voldoende voor de woningen. Niet alle woningen voldoen hieraan, 
maar daar is met behulp van de krijtstreepmethode toch voldaan aan de 
normering. Ook zorgden de vensters in de ramen voor de hoogte indeling 
van de plattegronden. De authentieke glas-in-loodramen moesten in de wo
ning in het koor behouden blijven. Doordat deze semi-transparant zijn vol
doet deze woning niet aan de normering van het Bouwbesluit. Het behou
den van de ramen was een eis van de monurnentenzorg. 
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Hierdoor heeft de gemeente toch akkoord gegeven met betrekking tot het 
plaatsen van een woning achter deze ramen. 

Geluid: 
Tevens is er goed gekeken naar het begrip g11f!lid. In het gebouw zijn beton
nen vloeren toegepast. Deze verhinderen in eerste inst.an tie de geluidsover
drncht, maar ook de brandoverslag. Als af\.verkvloer is gekozen voor een 
zwevende dekvloer. Deze heeft de eigenschap om contactgeluid tegen te 
gaan tussen de etages. Daarnaast z1jn er voot de bestaande buitenmuren 
voorzetwanden geplaatst. Deze voorkomen het flankerend geluid tussen 
verschillende ctagcs. 

Thermische isolatie: 
Om aan de regelgeving met betrekking tot de thermische prestatie te vol
doeh zijn, zoals vermeld bij 'geluid' de buitenwanden voorzien van voorzet
wanden met isolatie. De bestaande vensters in de zijgevels zijn vervangen 
door kozijnen met isolerende beglazing. Daar waar de bestaande glas-in
loodramen gehandhaafd moesten worden, zijn er voorzetramen geplaatst. 
De bestaande begane grondvloer is vervangen door- een nieuwe ge'isoleerde 
vloer. 

Brandveiligheid: 
De ""'''" Fi_ d in deze kerk was wel een aandachtspunt, maar gaf geen 
grote problemen. De twee centrale tt"3.ppenhuizen zijn uitgevoerd als veilig
heidstrappenhuizen. Dit houdt in dat het afzonderlijke brandcornpartimen
ten zijn waardoor gevlucht kan worden. 
E lk appartement is ook uitgevoerd als brandcompart:iment. Brand heeft niet 
de mogelijkheid om via de betonnen vloer of via de gevels naar een and et 
compartiment over te slaan. 

Toegankelijkheid: 
I 111r .ru. .. /; t '-'". gaf geen problernen, maar er kan wel venneld worden dat het 
maaiveld ter plaatse van de entrees verhoogd is. In het gebouw is geen lift 
geplaatst. Dit omdat de bovenste verdiepingsvloer onder de m~imum grens 
lag. O p stedenbouwkundig niveau zijn voor de bewoners /''I''·'-·, Tr.1 • rt / 

geplaatst. Deze liggen vetdiept in het maaiveld zodat het gebouw optimaal 
gezien kan wotden bij aankomst. 

Wanneer er gevraagd wordt wat de architect anders zou doen als er nog een 
dergelijk project aan de o rde zou komen, zegt hij cl.at hij als architect bij dit 
project geen controle gehad heeft op de uitvoering van het project. 



Achteraf zou hij liever in een bouwteam hebben gezeten, zodat dit we! het 
geval zou zijn. In het bouwteam zou hij beslissingen kunnen nemcn die no
dig zijn om het totaalplaatje compleet te maken. 
Met betrekk.ing tot de toegankelijk11eid zou de archi'tect minder woningen in 
de kerk plaatsen. Hierdoor zou er meer ruirnte vrijkomen, zodat er ook een 
lift geplaatst kon worden. Het gebouw wordt dan ook toega.nkelijker voor 
oudere mensen. Tevens zou de ruimtelijke werking in het gebouw meer ge
handhaafd blijven (0111w11l~ //let J.,,,m1kteristiekr.11). 

Factore11 vanuit architea Catrtore!Je 

CATEGO RIE 

esthetiek 

financieel 

functionaliteil 

stedenbouwkundi /locatie 
symboliek 
veili heid 
externe acti' en 
Taud 20 - fact11rcu \ .wuit -'rt:lri11·•• r:..uwrcije 

4.2.3 - Conclusie 
Wanneer de literatuur met de praktijk vergeleken wordt, is te zien dat niet 
alle factoren uit de litetatuur daadwerkelijk in de praktijk aanwezig zijn. In 
tabel 21, 22 en 23 zijn de factoren weergegeven, zoals ze tijdens de inter
views aan de orde zijn gekomen. 1n deze tabellen zijn de drie kerkgebouwen 
uitgezet tegen de facto ren. In een oogopslag is te zien welke factoren bij 
welke kerkgebouwen voorkomen. De percentages achter de categorieen ge
ven de verhouding weer tussen de factoren die aanwezig kunnen zijn per 
categorie en de factoren die werkelijk aanwezig zijn per categorie. Wanneer 
deze percentage 100 procent is, clan zijn alle rnogelijke factoten van die cate
gorie daadwerkelijk aanwezig. 

De financiele factoren staan wel in de tabel, mnr zijn anders weergegeven 
dan de overige factoren. Deze finandele factoren kunnen een vetkeerd beeld 
geven, omdat diverse gei'nterviewde partijen het geven van financiele infor
matie te persoonlijk vonden (zie ook paragraaf 4.3.4). 
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4.3 - Invloed op factoren en invloed van factoren 
(deelvraag 8 en 9, zie paragraaf 1.2.4.1) 

4.3. l - Bestern.mingswijziging 
4.3.1.l - Regelgeving functieverandering 
Wanneer een kerkgebouw met een religieuze functie herbestemd wordt tot 
woonruimten, verliest het bestaande gebouw zijn oorspronkelijke functie . 
. A.ls deze bestaande functie van de kerk geen woonfunctie is, dienen voor een 
aantal bepalingen van het bestemmingsplan door de gemeente vrijsteUing 
verleend te worden, voordat er een nieuwe woonfunctie geplaat.st wordt. 
Met een vrijstelLlng kan het project sneller gerealiseerd worden, dan wanneer 
eerst het bestemmingsplan moet worden herzien. Er zijn drie soorten vrii
stellingen mogelijk32

: 

• Vrijstell ing volgens artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning (\VRO) 

• Vrijstelling volgens artikel t 7 WRO 
• V rijstelling vol gens artikel 19 WRO 

Artikel 15 UVRO 
Met artikel 15 WRO kan van de bepalingen van het bestemmingsplan een 
zogenaamde 'binnenplanse1 vrijstelling worden gegeven. Hiermee wordt 
bedoeld dat in de voorschriften van het bestemmingsplan zelf a1 is opgeno
men op welke manier, tot we Ike grenzen en waarvoor vrijstelling wordt ge
geven. Dit soort vrijstelljng wordt meestal gegeven bij kleine projecten en zal 
bij een herbestemming van kerkgebouwen rot woonruimten niet voorko
men. Onder kleine projecten kan gezien ·worden, de aanbouw van een garage 
die wegens esthetische redenen 10 centimeter hoger moet worden dan de 
ma."{imum toegestane hoogte. 

Artike! 11 ~~o 
Met art.ikel 17 WRO kan van de bepalingen van het bestemmingsplan voor 
een vooraf vastgestelde termijn vrijstelling verleend worden met een maxi
maie termijn van vijf jaar. Een voorwaatde om dit artikel te kunnen toepas
sen is dat het bouwwerk een tijdelijk karakter heeft. Een woning is cl.it niet~ 
zodat dit artikel niet zal voorkomen bij een herbestemming van een kerkge
bouw tot een of meer woonruimten. 
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Artike! 19 WRO 
Met artikel 19 WRO kan vrijstelling van de bepalingen van het bestem
mingsplan voot 'projecten' gegeven wotden. Een project kan varieren tot 
kleinschalige gebouwen tot heJe woonwijken. Artik:el 19 WRO kan in de 
volgende procedures onderverdeeld worden: 

• artikel 19 lid 3, voor vrij kleine projecten die bij wet zijn aangege
ven; 

• artikel 19 lid 2, voor clie projecten waarvan de provincic heeft aan
gegeven dat een lichtere procedure geldt dan voor artikel 19 lid 1; 

• arti.kel 19 lid t , voor alle projecten die niet onder de vorige twee 
procedures vallen. 

Nonnaliter zulien bij een herbesternming van kerkgebouwen tot een of meer 
woonruimten de procedures gevolgd worden conform artikel 19 lid 1. Arti
kel 19 lid 2 is overeenkomstig artikel 19 lid 1, alleen bij lid 2 is een gang langs 
de provincie niet altijd nodig is. De initiatiefnemer moet er aan den ken dater 
legeskosten en tijd zijn verbonden a.an het aanvtagen van een \l'rijstelling. 

4.3.2 - Comfort 
De eisen die aan het wooncomfort gesteld worden zullen per bewoner an
ders zijn. Het is clan ook niet mogelijk om e.xact te zeggen hoe het ideale 
wooncomfort bereikt kan worden. Erk.an echterwel vastgesteld worden wat 
de belangrijkste factoren zijn die het wooncomfort be'invloeden. 

4.3.2. 1 - Privacy 
Privacy is een factor die in de praktijk als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 
Pas als er een gebrek aan is komen de klachten vah de bewoners . Privacy 
betekent dat men in hun eigen woning dingen kan doen zonder <lat de 'bui
tenwereld' daar inbreuk op kan makcn. 

4.3.2.2 - Akoestische prestatie 
Woningen zijn ruimten waarin bewoners zich thuis voelen en tot rust moe
ten komen. De akoestische prestaties in het gebouw spelcn hierdoor een 
belangrijke rol in het wooncomfort van de bewoners. Deze prestaties zijn te 
verdelen in de volgende geluidstypen; 

L1ch~ebtid 
Wanneer een bron de lucht in trilling brengt en vervolgens door een con
structie in een andete ruimte te horen is, wordt er gesproken over luchtge
luid. Vootbeelden h iervan zijn onder andcre: televislegeluid of stemgeluid. 



Contact gelttid 
Contact geluid kan vergeleken worden met luchtgeluid. Het enige verschil is 
dat de bron nu direct contact maakt met een constructie. Voorbeelden hier
van zijn ondeJ:" andeJ:"e: loopgeluid op een vloer of het dichtslaan van een 
deur. 

F l.ankerend gel11id 
Wanneer trillingen doorgegeven wordeh via een doorlopende vloer of door
lopende muur, wordt er gesproken over flankerend geluid. Een voorbeeld 
hiervan is onder andere: loopgeluid op een vloer. 

Om!oop gel11id 
Het geluid kan eveneens doorgegeven worden via een doorlopend luchtka
naal of een gemeenschappelijke gang, dit noemt men omloopgeluid. 

Geluidsabsorptie 
fn tegensteUing tot de overige geluidstypes, strum de bron en ontvanger nu in 
dezelfde ruimte. Wanneer geluid op een construe tie valt wordt deze gedeel
telijk teruggekaatst en gedeeltelijk geabsorbeerd (geluidsabsorptie). Het ma
teriaal waarvan de constructie gemaakt is, bepaalt voomamelijk de mate van 
geluidsabsorptie. 

Ge!uid vctn b11iten 
Tot slot is er ook geluid van buiten. Dit is geluid dat-afkomst.ig is van bi)
voorbeeld het verkeer, wat bionen in het gebouw te horen is. 

Hoewel de eisen met betrekking tot geluid in het Bouwbesluit zijn vastge~ 
1egd, client niet vergeten te warden <lat geluid voor veel ergernis kan zorgen 
onder de bewoners. Het is noodzakelijk om de regelgeving strikt na te !even 
om het wooncomfort te verhogen. Deze regelgeving is terug te vinden 1n 
paragraaf 4.3.5.5. De eisen die aan akoestische prestaties gesteld worden 
1'.l.lnnen bepalend zijn voor de keuze van materialen en constructies. 

4.3.2.3- Thermische en energetische prestat:ie 
Rekening houden met het milieu is vandaag de dag een groot aandachtspiint 
in de bouwwereld. Het besparen op energiegebruik is er een van. Vanuit 
deze regelgeving zijn eisen gesteld aan thennische isolatie en energieprestatie 
van het gebouw. Bij thertnische isolatle kan gedachtworden aan het isoleren 
van uitwendige scheidingsconstructie, zoals de buitenmuren, ramen, daken 
en vloeren. De energieprestatie van het gebouw laat zien hoe het gebouw 
presteert op energetisch gebied (energieverbruik). 
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Warmte- en ventilatieverliezen, installatierendement en tapwater zijn aspec
ten die het energieverbruik bei'nvloeden. Vanuit de bouwregelgeving zijn 
minimumeisen gesteld aan de energiezuinigheid van gebouwen. Deze eis 
wordt uitgedrukt in de EPC, de energieprestatiecoefficient.l3 Vanaf 15 au
gustus 2006 is de EPC-eis voor woningbouw aangescherpt van 1,0 naar 0,8, 
wat inhoudt dat de woningen energiezuiniger gebouwd moeten worden. 
Voor de bewoners betekent <lit v-ooral dat zc ku.nnen bezuinigen op de 
s tookkos ten. 

4.3.2.4 - Ventilatie en hygrische prestatie 
Slechte ventilatic kan gezondheidsklachten bij de bewoners veroorzaken. 
Ophopingen van stoffen kunnen leiden tot klachten als hoofdpijn, geirri
teerde luchtwegen of allergische reacties. Het is dus noodzakelijk om goed te 
vcntileren. G oed ventileren betekent 24 uur pet dag ventileren. Voor bewo
ners van goed geisoleerde huizen is het e..'{tra belangrijk om te ventilercn. 
Deze huizen hebben bijna geen kieren waar buitenticht door naar binnen 
kan komen. Bij deze huizen moet goed gelet worden op het aanbrengen van 
ventilatievootzieningen. Belangrijk hierbij is wel dat de buitenlucht zo 
schoon mogelijk is. Het is mogelijk dat bij woningen die in het centrum van 
de stad staan, de lucht eerst gezuiverd moet worden door middel van filters. 
Daarnaast is het ook mogelijk om met een sys teem zowel te ventileren als 
hetgeluid van buiten te weren. Suskasten zorgen niet alleen voor voldoende 
ventilatie, maar kunnen het geluid van buiten ook nog eens verminderen. 

4.3.2.S - Lichttechnische prestatie 
Licht kan onderscheiden worden in daglicht en kunstlicht. Daglicht bestaat 
uit zowel directe licht van de zoo als het indirecte licht dat via de atrnosfeer 
en de wolken diffuus de aarde berei.kt :H Kunstmatig licht is afkomstig van 
lam pen. Dit soort lie ht is eenvoudig aan te brengen en/ of te wijzigen en 
wordt hierom niet verder besproken. Daglicht kan voor veel grotere pro
blemen zorgen. Va.nuit het Bouwbesluit wordt geeist dater in verbli jfsgebie
den genocg daglicht aanwczig is. Daarnaast hecft daglicht veel invloed op 
het wooncomfort van de bewonet:s. Omdat men bij herbestemming te ma
ken heeft met bestaande buitengevels met gevelopeningen, zijn de gevels 
bepalend voor het invullen van het n ieuwe interieur. De bcstaande gevel
openingen dienen benut te worden om het vereiste daglicht in de verblij fs
gebieden te krijgen. Daar waar geen daglicht komt, moet een ding afgevraagd 
worden. Moeten er openingen gem-aaktworden in de gevel om wel daglicht 



binnen te krijgen, of is het verstandiger om geen verblijfsgebied achter de 
gesloten gevel te plaatsen? Voldoende gevelopeningen zorgen niet alleen 
voor hetgewenste daglicht, maar zorgen ook voor het uitzicht. Vooral geve
lopeningen in woningen die boven in de kerk gesitueerd zijn, kunnen moge
lijkheden voor het uitzicht bieden. De eisen die gesteld worden aan daglicht 
zijn terug te vinden in het Bouwbesluit, zie paragraaf 4.3.5.5. 

Alie genoemde prestaties hebben een grote invloed op het wooncomfort van 
de bewoners. Hoewel het mogelijk is om op sommige factoren een onthef
fmg te krijgen (zie paragraaf 4.3.5.5) is het raadzaam om de eisen vanuit de 
regelgeving strikt te volgen. Hierdoor kunnen toekomstige klachten van de 
bewoners zo veel mogelijk voorkomen worden. 

4.3.3 - Esthet.iek 
4.3.3.1 - Relatie nieuwe funct.ie vs. oud gebouw 
Aan nieuwbouw woningen worden vanuit het Bouwbesluit eisen gesteld die 
in 'conflict' kunnen komen met het bestaande gebouw. Een van de meest 
voorkomende, is daar waar verblijfsgebieden achter bestaande buitengevels 
liggen (zie paragraaf 4.3.2.5). Verblijfsgebieden rnoeten voldoende daglicht 
hebben, terwijl het voor kan komen dat er geen openingen in de bestaande 
gevels zitten. 

Moeten de bestaande gevel concessies doen naar de nieuwe functie, zodat er 
raarnopeningen gemaakt kunnen worden. Of moet de nieuwe functie con-
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cessies doen naar het bestaande gebouw, zodat er andere ruimten achter de 
'blinde' gevel geplaatst worden. De architect zal voortdurend dergelijke si
tuaties tegenkomen bij een herbestemming. Hij zal een positie moeten in
nemen tussen enerzijds de eisen vanuit bet Bouwbesluit (wooncomfort van 
de bewoners) en anderzijds het respecteren van het bestaande gebouw 
(rand voorwaarden gemeen te / overheid). 

4.3.3.2 - Om.gang met ka.rakteristieke elementen 
Anders dan bij nieuwbouw, heeft men bij herbestemming te maken met een 
bestaand gebouw. Ditgebouw is voor anderedoeleinden gebouwd dan de 
nieuwe functie. Kerkgebouwen zijn gebouwd voor rel.igieuze doeleinden. In 
de vormgeving van dit gebouw zi1n dan ook karakteristieke elementen terug 
te vinden die met deze functie te maken hebben. Tedenken valt aan de or
ganisatie van de ruimten, de ruimtelijke werking in het gebouw, glas-in
loodramen, enz. Al deze kamkteristieke elementen tezamen geven het be
staande gebouw het uitedijk van een kerk. Hoewel de nieuw te plaatsen 
woonfunctie weinlg tot niets te maken heeft met de religieuze fimctie, is in 
de praktijk onder de bewoners veel belangsteaing te zien om juist die ka.rak
teristieken in bun woningen te kunnen aanschouwen. Het is aan de archi
tect/initiatiefnemer om deze karakteristieke elementen zo veel mogelijk te 
behouden en tconba.ar te maken in de woningen. 

4.3.3.3 - Herkenbaarheid van de nieuwe functie/kerk 
In de prakti)k blijkt dat mensen die in een kerk wonen het belangrijk vinden 
dat het huidige woongebouw er nog steeds uitziet als een kerk. 'Het was een 
kerk dus het blijft een kerk' is een uitdrukking die veel gehoord is tijdens de 
interviews. Daar waar de nodige ingrepen gedaan moeten worden om de 
nieuwe functie conform de bouwregelgeving te plaatsen, moet dit wel met 
'respect' voor het bestaande gebouw gedaan worden. Over het algemeen zijn 
in de praktijk hiervoor twee manieren. De eerste manier is om 'vijzigingen 
aan te brengen waarvan achteraf bijna niet te zien is dat het nieuw is. De 
tweede manier is om de wijzigingen juist contrasterend aan het bestaande 
gebouw uit te voeren, zodat te zien is dat deze wijzigingen niet origineel van 
aard zijn. Daar waar het niet noodzakelij k is om veranderingen rum het ge
bouw aa.n tc brengen, wordt aangeraden orn <lit ook niet tc doen. 

4.3.4 - Financieel 
Hoewel de fihanciele aspecten binnen een herbestemming erg belangrijk 
zijn, worden ze in deze paragraaf niet besproken. Dit komt voornamelijk 
door de geringe betrouwbaarheid van deze factor binnen dlt onderzoek. De 
fmanciele aspecten waren voor sommige gemterviewde partijen te 



persoonlijk om op deze vragen een vollecli.g eQ betrouwbaar antwoord te 
geven. Ze zullen waarschijnlijk niet compJeet zijn en kunnen bij weergave 
een verkeerd beeld geven. 

4.3.5 - Punctionaliteit 
4.3.5. 1 -Bezettingsgraa.d 
Vanuit de initiatiefnemer gezien speelt de bezettingsgraad een grote rol. 
Door rniddel van het plaatsen van een bepaald aantal woningen kan het pro
ject financieel rendabel gemaakt worden. Er moet echter wel rekening ge
houden worden met het contingent binnen de gemeente (zie paragraaf 
4.3.10.1). Hoe meer woningen in de voormalige kerk geplaatst worden, des 
te lager de servicekosten zijn per wooneenheid. Een nadeel hiervan is dat de 
best.aande karakteristieken van het gebouw (ruimteLijkheid, omamenten, 
enz.) kunnen verdwijnen bij het plaatsen van teveel woningen. De aanwezig
heid van karakteristieken geven de woningen, vanuit de bewoners gezien, 
ecn meerwaarde en dienen zo veel mogelijk gehandhtJ.afd te worden. 

4.3.5.2 -Afmetingen van de ruimte 
De afmetingen van de ruimte is een van de belangrijkste pun ten waar poten
tiele bewoners een woning op beoordelen. Bewoners zoeken woonrwmten 
die passen bij hun woonwensen. Als de woning niet de ruimte heeft waar 
woningzoekenden behoefte aan hebben, zuJlen ze elders een woonruimte 
zoeken. De initiatiefnemer moet met dit gegeven rekening houden bij de 
keuze van de hoeveelheid woningen die hi} wil plaatsen. Want hoe meer 
woningen et komen, hoe kJeiner de ruimten worden. Tevens moet de archi
tect rekening houden met de afrnetingen van de ruimten bij het maken van 
een ontwerp. Hoewel het Bouwbesluit eisen stelt a.an de afmetingen, kan het 
voorkomen dat er loze n1imten ontstaan daar waar de nieuwe functie en het 
bestaande gebouw niet op elkaar afgestemd zijn. Bewoners zien elke loze 
ruimte als een verloren rnimte. Door tijdens het ontwerpen goed te kijken 
naar de bestaande s:tructuur van het gebouw (zie paragraaf 4.3.5.3), kunnen 
de nieuwe woningen optimaal in het bestaande gebouw geplaatst worden. 

4.3.5.3 - Routing/ organisatie 
Zoals vermeld in paragraaf 4.3.5.2 spee!t de bestaande structuur (afmetin
gen) een bel.angrijke rol bij het plaatsen van de woonruimten. Deze structuur 
wordt hoofdzakelijk bepaald door de inpandige ruimten (organisatie) die het 
bestaande gebouw heeft. Om het financiee!/economisch aantrekkelijker te 
maken kan ervoor gekozen worden om de mogelijk.heden van het bestaande 
gebouw uit te buiten. Een voorbeeld hiervan is de bestaande. constructie 
gebruiken, zodat er geen nieuwe geplaatst hoeft te worden. De architect zal 
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de best.aande organisatie van het gebouw moeten analyseren en kijken waar 
de mogelijkhedeh liggen. 

4.3.5.4 - Status van het gebouw 
In de praktijk kunnen de volgende statussoorten onderscheiden warden: 

• monument; 
• beschermd stads-/dorpsgezich t (is hetgebied waar hetgebouw in 

staat); 
• geen status. 

Monument 
Monumenten zijn gebouwen en terreinen die zijn gebouwd of aangelegd en 
die 'Van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de 
wetenschap of hun cultuuthistorische waarde.35 Monumenten wotden on
derscheiden in rijks- en gemeentelijke monumenten . 

Gemeentelijk monument 
Een gemeentelijk monument is een bouwwerk of terrein dat door de ge
m eente de status van monument heeft gekregen. Dit bouwwerk of terrein 
heeft voor de desbetreffende gcmeente ecn belangrijke waarde. 

Rijksmonurnent 
Een rijksmonument is een bouwwerk. of ten:ein dat door het rijk de status 
-van monument heeft gekregen. Dit bouwwerk of terrein heeftvoor Neder
land een belangrijke waarde. 

Beschermd stadr-/ dorpsgezjcht 
Bescheonde st:ads- en dorpsgezichten zijn gebieden met een bijzonder, his
torisch karakter.36 Gebouwe n die in datgebied staan rnogen nietworden 
'1fgebroken of worden gewijzigd zonder een schriftelijke vergunning van het 
College van Burgemeester en Wethouders. 

Geen stat11s 
Tot slot kan een gebouw geen stltus hebben. Voor gebouwen de geen status 
(gemeentelijk of rijk) hebben> geldt de reguliere bouwregelgeving. Sloopver
gunningen en bouwaanvragen kunnen hierbij gewoon bij de gerneente inge
diend worden. 



Bet soort status dat een gebouw heeft, kan zowel een positieve als negatieve 
uitwerking hebben op de belangen van de initiatiefnemer. Wanneer het ge
bouw bijvoorbeeld de status van rijksmonument beef~ kunnen financiele 
ondersteuningen verkregen worden voar het in stand houden van het ge
bouw. Wanneer financiele ondersteuningen verkregen worden, zal meestal 
door de Rijksdienst voor de Monumcntenzorg (RDMZ) geeist worden dat 
de werkzaa.mheden voor het behoud van het gebouw door erkende bedrij
ven ultgevoerd zal worden. De RDMZ heeft drie brochures uitgegeven 
waarin mogelijkheden tot financiele steun voor rijksmonumenten wordt 
besproken. Deze brochures zijn: 

• wet- en regelgeving 14 (2006) financiele steun voor rijksmonumen
ten; 

• wet- en regelgeving 15 (2006) subsidie voor rijksmonumenten; 
• wet- en regelgeving 16 (2006) een lening voor rijksmonumenten, 

D aarnaast kan een status van het gebouw grote invloed hebben op de bouw
regelgeving van de nieuwe functie. In deze regelgeving geldt voor gebouwen 
met een status strengere eisen clan voor een gebouw zonder status. Met dit 
gegeven moeten zowel de initiatiefnemer als de architect rekening houden. 

4.3.5.5 - Bouwregelgeving nieu'we funccie 
Bij vetbouw of renovatie van een bouwwerk zijn in beginsel de nteuwbouw
voorsch.riften uit bet Bouwbesluit 2003 van toepassing. De nieuwbouwvoor
scbriften kunnen in de volgende punten verdeeld worden37

: 

• voorschriften uit het oogpunt van veiligheid; 
• v-0orschriften uit bet oogpunt van gezondheid; 
• voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid; 
• voorschriften uit bet oogpunt van energiezuinigheid; 
• voorschriften uit bet oogpunt van milieu. 

In artikel 4 van de Woningwet, d.d. I april 2007 staat dat de nieuwbouw
voorschriften van het Bouwbeslui t 2003 ook van toepassing zijn op een ge
bouw dat gedeeltelijk vernieuwd, veranderd of vergroot wordt. Omdat dit 
tecbnisch niet altijd mogelijk is, is in artikel 1.11 van het Bouwbesluit 2003 
vermeld dat burgemeester en wethouders biet-van ontheffing kunnen verle
nen tot bet niveau voor bestaande bouwwerken. 
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Het verkrijgen van een ontheffing is erg situatiegebonden. Het is niet moge
lijk om hier aan te geven waarop allemaal ontheffing verkregen kan worden. 
De voorschriften die zijn gegeven voor het verk.rijgen van een ontheffmg 
zijn in de volgende normeringen opgenomen: 

Bouwbesluit 2003, I januari 2007 
• § 1.5. Ontheffingen, artikel 1.1 1 en 1.12 

Wonin~vet 1 april 2007 
• Artikel 4 en 11 

Hoewel er ontheffingen verkregen kunnen worden, mag hct wooncomfort 
van de potentiele gebruikers hier niet onder lijden (zie paragraaf 4.3.2). De 
architect zal als bouwkundige cijdens het maken van het on twerp rekening 
moeten houden met bovenstaande normeringen. 

4.3.6 - Stedenbouwkundig/locatie 
4.3.6.1 -Terrein 
Woonruimten die in voormalige kerkgebouwen gevestigd zijn, hebben vaak 
geen eigen buitenruimten. De herbesternming speelt voomamelijk in het 
bestaande gebouw af, dus binnen de bestaa.nde buitenmuren. Omdat de wo
ningen binnen de bestaande muren geplaatst zijn, is het ontbreken van bui
tenruimten (balkons) een logisch gevolg. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat 
het bevestigen van balkons aan de buitenzijde, vanwege esthetische redenen1 

haast onmogelijk is (zie paragraaf 4.3,3.3). Hoewel enkele bewoners een per
soonlijke buitenruimte missen, zijn ze toch beteid om dit gemis te accepte
ren. Wanneer het gebouw een eigen otnliggend terrein heeft en dit tevens aJs 
ruin ingericht is, zien de bewoners dit als een groot voordeel. 

4.3.6.2 - Infrastructuut (wegen/bebouwing/ enz.) 
Bij de factor 'inflilStructuur' vlnden de bewoners dat het voornamelijk gaat 
om de gebrui.kstoepassingen van de omliggende bebouwingen. Hierbij kan 
gedacht worden aan: 

• winkels; 
• 
• 
• 

bioscopen; 
scholen; 
enz. 

Bij een gebrek aan bovenstaande gebruikstoepassingen zaJ het aantal muta
ties (vethuizingen) ondet de bewotlers hoog zijn. Aangezien leegstaande 



woonruimten veel geld kosten voor de eigenaar, moet dit zo veel mogelijk 
voorkomen worden. 

4.3.6.3 - Bereikbaarheid van het gebou:w 
Kerkgebouwen staan vaak jn het centrum van dorpen of steden . .Deze loca
tie kan zowel voor- als nadelen hebben op gebied van bereikbaarheid. Centra 
van dorpen of steden zijn vaak goed bereikbaar met het openbaa.r vervoer. 
Hierbij kan gedacht worden aan treinstations of bushalten. Vooral voor ou
dere mensen die geen auto meer rijden is dit een groot voordeel. Voor men
sen die wel auto rijden kan deze locatie een groot nadeel hebben. Tijdens de 
spits en in het weekend kan het erg druk zijn in het centn)m. 
Hierdoor zal de bereikbaarheid van het gebouw in deze tijdsperioden slech
ter zijn. Echte oplossingen zijn hier moeilijk voor te bedenken. In tegenstel
ling tot bij het pru:keren (zie paragra.af 4.3.6.4), accepteren de potentiele be
woners de nadelen die de bereikbaarheid van het gebouw heeft. Oeze accep
tatie komt voort uit het feit dat de bewoners van te voren al wisten dat de 
bereikbaarheid slechter kon zijn tijdens drukke tijden. 

4.3.6.4 - Parkeervoorzieningen 
Net als de bereikbaarheid van het gebouw, kan parkeren ook voor de bewo
ners voor de nodige problemen zorgen. Tevehs client de initiatiefnemer er 
rekening mee te houden dat de parkeervoorzieningen van de omwc nenden 
niet ten koste gaan van de parkeervoorzieningen van de nieuwe bewoners . 
.Dit houdtin dater genoeg parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn voor zowel 
de bewoners en de omwonenden, of dater nieuwe voorzieningen geplaatst 
moeten worden. Bij grootschalige projecten kan de architect een stedeo
bouwkundig onderzoek doen naar de mogelijkheden om parkeervoorzienin
gen te plaatsen in de nabije omgeving. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat 
bij een gebrek aan parkeervoorzieningen mensen vaak een andere locatie 
zoeken om zich te huisvesten. 

4.3.6.5 - Herkenbaarheid van de kerk 
Net als op esthetisch gebied (zie paragraaf 4.3.3.3) speelt de herkenbaai;heid 
van de kerk op stedenbouwkundig gebied een roL Vanwege de centrale Jig
ging van het gebouw en (meestal) de aanwezigheid van een hoge kerktoren is 
het gebouw van grote afstand te zien. De horizon van steden of dorpen 
wordt vaak gekenmerkt door de aanwezigheid van kerkgebouwen. Deze 
herkenbaarheid van grate afstand geeft de bewoners een gevoel van thuis
komen. 
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4.3.6.6 - Stedenbouwkundige assen 
Stedenbouwkundige assen zijn voornamelijk zichtlijnen die een gedeelte van 
de stad of het dorp doorkruisen. Omdat kerkgebouwen voornamelijk in het 
centrum staan van dorpen of steden, zijn de wegen gericht op het centrum te 
beschouwen als een van de meest herkenbare stedenbouwkundige assen. In 
de Vredekerk heeft de architect gebruik gemaakt van stedenbouwkundige 
assen om de vormgeving van het interieur te bepalen (zie paragraaf 4.2.2.1). 
In volgebouwde steden kan de aanwezigheid van stedenbouwkundige assen 
voordelen bieden aan de bewoners. Het gebouw is van grote afstand her
kenbaar (zie paragraaf 4.3.6.5) en bewoners hebben door deze assen vrij 
uitzicht vanuit de woning over een bepaald gebied. 



4.3.7 - Symboliek 
4.3. 7 .1 - Symbolische waarde 
Bepaalde onderdelen van het bestaande gebouw kunnen een symbolische 
waarde hebben. Dit kunnen voorwerpen zijn die een duidelijke relatie heb
ben met het bestaande gebouw. Te denken valt aan de grote massieve kerk
deuren of de schaaltjes voor het wijwater. 

Figuu r k 19 - wi jwatcr 

4.3.7.2 - Omg;ang met karakteristieke elernenten 
Zoals vermeld in paragraaf 4.3.3.2 dienen bestaande karakteristieke elernen
ten zoveel mogelijk benut te worden in het ontwerp. Zo ook de karakteris
tieke elementen met een syrnbolische waarde. De architect moet in goed 
overleg met de initiatiefnerner beslissen hoe en op welke rnanier deze karak
teristieken hergebruikt gaan worden. 
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4.3.8 - Sociaal 
4.3.8.1 - Maatschappelijke waarde in de omgeving 
Het bestaande gebouw kan een grote maatschappelijke waarde in de omge
ving hebben. Vanwege de langdurige geschiedenis van veel kerken zijn veel 
mensen zich gaan hechten aan de aanwezigheid van het gebouw. Bij groot
schalige verbouwingen of wijzigingen kunnen vooral de omwonenden of de 
gemeente in opspraak komen. Deze waarde client dan ook door de initiatief
nemer niet onderschat te worden bij het herbesterrunen van het gebouw. 

4.3. 9 - Veiligheid 
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4.3.9.1 - Stabiliteit (bouwkundige staat) 
Het bek.ijken van de bouwkundige staat van het gebouw kom t in twee bouw
fasen voor. Ten eerste wanneer het gebouw nog herbestemd moet worden 
(zie paragraaf 3.1). Ten tweede moet de bouwkundige staat in de beheerfase 
gecontroleerd worden. Na verloop van tijd zal de bouwkundige staat ver
slechteren. Er zal clan onderhoud en/of renovatie uitgevoerd moeten wor
den (beheersen van het gebouw). Het is raadzaam om vooral bij oude ge
bouwen het onderhoud te laten uitvoeren door gerenommeerde bedrijven. 
Zij hebben hier ervaring mee en kennen de valkuilen van dit werk. 
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4.3.9.2 - Brand 
Brandveiligheid is een factor dat vaak wordt onderschat. Hoewel het maar 
een aspect is uit het Bouwbesluit, kunnen de regels van brandveiligheid het 
verschil maken tussen een schetsontwerp en een definitief ont\.verp . Het is 
voor de architect raadzaam om zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase reke
ning te houden met de brandregelgeving. Als te laat gekeken wordt naar deze 
regelgeving kan <lit grate financieJe gevolgen hebben voor de initi~tiefnemer. 

4.3.9.3 - Diefstal 
Diefstal is een dellctwaar niemand mee geconfronteerd wil worden. Vo0ral 
je eigen woning moet een veilige plek zijn waar niemand ongewenst binnen 
kan komen. Mensen voelen zich veelal o nveilig in gebieden waar veel inge
btoken wordt. Inbraak kan op veel rnanieren voorkomen worden. Op 
bouwkundig gebied wordt het toepassen van gekwalificeerd hang- en sluit
werk aangeraden. Ook wordt et veela:l in gebouwen met meerdere woningen 
gebruik gemaakt van een intercom bij de voordeur. 

4.3.10 - Externe partijen 
De aanwezigheid van externe partijen mag niet vergeten wocden. H oewel ze 
geen directe invloed ultoefenen op het herbestemmlngproces, spelen ze toch 
een grote rol achter de scherrnen. 

4.3.10.1 - Gemeente 
De gemeente/ overheid is een partij die invJoed kan uitoefenen op zowel de 
belangen van de initiatiefnemer als de ta.ken van de architect. Wat de invloed 
is van deze partij is te zien in paragraaf 3.3.2.S. 

4.3.10.2 - Omwonenden 
De mensen die nabij het gebouw wonen (omwonenden) kunnen 'kleine' 
invloed uitoefenen op het bouwproces door democratische inspraak in het 
vergunningsttaject. De omwonenden hebben de mogelijkheid om bezwaar 
in te dienen op de bestemmingswijziging of bouwaanvraag, wat nadelige 
gevolgen kan hebben voor de initiatiefnemer. Ze zullen dit voornamelijk 
doen als ze denken dat hun eigen woonsituatie zal verslechteren. Hierbij kan 
gedacht worden aan parkeerproblemen, zie paragraaf 4.3.6.4. 

H et gezegde 'beter een goede buur clan een verre vriend' is ook bij een her~ 
bestemming van kerkgebouwen totwoningen van toepassing. W<Inneer om
wonenden een negatieve houding hebben ten aanzien van deze herbestem
ming, zal dit de Jeefuaarheid in de omgeving duidelijk nadelig be'lnvloeden. 
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4.3.10.3 - Religieuze gemeenschap 
Het kan voorkomen dat de religieuze gemeenschap, die een sterke band 
heeft met het gebouw, de herbestemming niet ethisch verantwoord vindt. 
D eze gemeenschap heeft dart net als de omwonenden de mogelijkheid om 
bezwaar in te dienen op de bestemmingswijziging of bouwaanvraag. Wan
neer het kerkgebouw al geruime tijd 1eeg staat zal dit in de ptaktijk niet zo 
snel voorkomen, 

4.3.10.4 - Monumentenzorg 
Monumentenzorg heeft veel invloed op het uiterlijk van de herbestemming, 
wanneer het bestaandc gebouw een monumentenstatus heeft. Deze partij zal 
,jn een vroeg stadium randvoorwaarden opsteUen waatmee de initiatiefne
mer/architect rekening moet houden. Deze randvoorwaa.rden hebben voor
namelijk betrekking op behoud van bouwdelen of elementen van het ge
bouw (karakteris tie ken). 

4.4 - Samenhang tussen de factoren 
(deelvraag 8, zie paragraaf 1.2.4.1) 

In tabel 24 op bladzijde 132 is te zien welke factoren bij welke partijen voor
komen. Hieruit kan afgeleid worden dat bijvoorbeeld een factor voor meer 
partijen belangrijk is. Een factor die bij meer partijen aanwezig is, is danker 
van kleur. Hoe minder ze voorkomen, hoe lichter deze kleur is. Tevens zijn 
er percentages in de tabel te zien. Deze percentages geven de mate van aan
wezigheid van de factoren bij de kerkgebouwen weer. Er zijn in totaal drie 
casestudies bekeken, dus wanneer een factor 100% is dan komt deze bij alle 
drie de casestudies. voor. Een factor met een percentage van 67 procent 
komt bij ·t\vee van de drie casestudies voor. In tabel 25 op bladzijde 133 is te 
zien welke factoren bij welke kerkgebouwen voorkomen. Ook hier vindt er 
een overlap plaats. Een factor kan bij meer kerkgebouwen voorkomen. D lt 
is wederom te zien aan de kleur. De percentages In deze tabel geven de aan
wezigheid van de factoren bij de partijen weer. Wanneer hier een factor een 
percentage van 100% heeft, dan komt deze factor bij alle drle de verschillen
de partijen voor. Een factor met een percentage van 34 % zal maar bij een 
van de drie partijen voorkornen. 

1.:m 



Door t:abel 24 en 25 te combineren~ kunnen de verkregen factoren in drie 
categorieen vetdeeld wotden. De volgende categorieen kunnen onderschei
den worden: 

• factoren die zowel bij de partijen als bij de ketkgebouwen voorko-

• 

• 

men; 
factoren die in mindere mate bij de partijen voorkomen, maar wel 
veel aanwezig zijn bij de kerkgebouwen; 
factoren die aanwezig zijn bij de partijen, maar in mindere mate voor 
komen bij de kerkgebouwen. 

In paragraaf 5.1.3 wotdt er dieper op de categorieen ingegaan. 
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5.1 - Conclusie 
5.1.1 - Herbestemming 

Daar waar het nieuwbouwproces eindigt en de beheerfase in uitvoering is, 
ligt de start van een mogelijke hetbestemming. Wanneer in de beheerfase 
blijkt dat het ge bouw leeg kom t te staan of dat het al zelf s leegstaat, zal er 
gek:eken moeten worden of het mogetijk is om het gebouw een nieuw !even 
in te blazen. D oordat het gebouw geen functie meer heeft, wordt er gekeken 
naar het inpassen van een nieuwe functie. Het plaatsen van een nieuwe func
tie in een bestaand gebouw wordt 'berbesternming genoemd. Vanwege gro
te cultuurhistorische- en emotionele waarden van kerkgebouwen, probeert 
men deze gebouwen voot het nageslacht te bewaren. In dit onderzoek is 
voor een woonfunctie gekozen als nieuwe bestemming voor kerkgebouwen. 
Over de herbestemming van kerkgebouwen tot een of meer woonruimten 
kan het volgende gezegd worden: 

H erbestemmen van kerkgebouwen tot een of meerwoonruimten is bet uit
voeren van het geheel aan rnaatregelen die ettoe dienen het bestaande kerk
gebouw in een technische staat te brengen of te behouden, waardoor bet aan 
een nieuw geformuleerd functioneel en/ of technisch programma van eisen 
voor een bepaalde gebruiksperiode kan voldoen, er van uitgaande, dat de 
oorspronkelijke religieuze functie gewijzigd wordt in een woonfunctie. 

5.1.2 - Invloedrijke partijen 
Herbestemming van kerkgebouwen is cen uitdagend proces. Tai van perso
nen/instanties zullen betrokk.en zijn bij een dergelijk proces en kunnen op 
een of andere manier een mate van invloed hierop uitoefenen. De perso
nen/instanties die te maken hebben met een herbestemming kunnen onder
verdeeld worden in primaire en secundaire partijen. D e primaire partijen 
hebben een directe relatie met het herbestemmingproces, maar die kan per 
bouwfase verschillend zijn. De secundaire partijen hebben geen di.rectc rela
tie met het herbestemmingproces, maar hebben meer een relatie met het 
gebouw als object. Vanwege de directe relatie met het herbestemmingproces, 
k"Unnen de primaire partijen de meeste invloed op dit proces uitoefenen. H et 
blijkt dat de meest invloedrijke partijen bij een herbestemming van kerkge
bouwen tot een of meer woonruimten de volgende zijn: 

• opdrachtgever /initiatiefnerner; 
• gebruikers (bewoners); 
• architect. 
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De opdrachtgever/initiatiefnemer heeft veel invloed, omdat deze partij bij 
het gehele proces betrokken is en het project moet fmancieren. De gebruiker 
(markt) is de partij die de keuze heeft om in het project te gaan wonen. Als 
het uiteindelijke rcsultaat niet conform zijn wenscn/belangen is zal de ge~ 
bruiket er niet gaan wonen. De architect is de partij met de bouwk-undige en 
esthetische kennis. Hij zal als adviseur van de opdrachtgevcr: veel in-vloed. 
hebben bij het vertalen van het programma van eisen naar een herbestemd 
gebouw. 

D oor de invloed van deze d.rie partijen, zijn zij degenen die in staat zijn om 
hun eigen bclangen en clkaars belangen zovecl mogelijk te behartigen. Door 
juist de factoren van deze drie partijen te verzamelen, worden direct de be
langrijkste factoren gei'nventariseerd die bijdragen fill.11 een succesvolle herbe
sterrunmg. 

5.1.3 - Categorieen met factoren 
Tijdens het uitvoeren van het ondctzoek is duidelijk geworden dater in gro
te lijnen drie categurieen met factoren weergegeven kunnen worden: 

• factoren die zowel veel bij de partijen a.ls veel bij de kerkgebouwen 
voorkomen, ftguur 5. 1; 

• factoren die in mindere mate bij de partijen voorkomen, maar wel 
veel aanwezig zijn bij de kerkgebouwen, figuur 5.2; 

• factoren die veel aanwezig zijn bij de partijen, maar in mindere mate 
voorkomen bij de kerkgebouwen, figuur 5.3. 

5.1.3.1 - Aanwezige factoren bij de partijen en de kerkgebouwen 
De eerste categurie bestaat uit factoren die bij alle drie de partijen een be
langrijke invloed gehad hebben op het realiseren van hun belangen. Daar
naast zijn deze factoren ook nog ecns aanwezig bij alle drie de casestudies. 
Zo is bijvoorbeeld de factor 'omgang met karakteristieken (esthetisch)' voor 
zowel de partijen een belangrijk aspect, a.ls voor de herbestemming van de 
drie kerkgebouwen (zie figuur 5.1). 



omgang met karakteristieken 
(estbetick) 

L~"'"''ncm~·r-J opdmch•)lt"I''" • • 
---- '· 

bcwonen IV 1<>11 

5.1.3.2 - Aanwezige factoren bij de kerkgebouwen 
De tweede categorie bestaat uit factoren die duidelijk aanwezig zijn bij de 
herbestemming van de dtie casestudies naar een of meer woonruimten, maar 
niet bij alle drie de partijen even nadrukkelijk aanwe~ig ~ijn. Een voorbeeld 
hiervan is te zien in figuur 5.2. De akoestische prestatie van het gebouw, die 
een belangrijk onderdeel uitmaakt van het wooncomfort van de bewoners, is 
duidelijk bij elke onderzochte casestudie aanwezig. Hoewel deze factor een 
minder belangrijke rol speelt bij de initiatiefuemer en architect, mag deze 
zeker niet vergeten worden bij een herbestemming. 

akoestischc prcstnric 
(comfort) 
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5.1.3.3 - Aanwezige fuctoren bij de partijen 
De derde categorie bestaat uit factoren die belangtijk zijn voor de pattijen, 
maar niet altijd even nadrukkelijk aanwezig zijn bij een herbestemming van 
kerkgebouwen. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 5.3. In de praktijk 
heeft elke kerk zijri eigen karakteristieken en culturele waarden. Hoewel de 
verkregen factoren uit de praktijk komen, kan het zo zijn dat factoren niet 
bij elke hetbestemming aanwezig zijn. Dit hangt voornamelijk af van het 
kerkgebouw met haar eigenschappen. 

Symbolischc waarde in de 
om geving (tiymboliek) 

i{Uli.\JK!fncme_r/ 
1 •pdc:~H;hfb~\'t;T 

• ___ .. 
• '' 1r1u 

r.:anrortljc 

Deze drie categorieen zijn alle drie uitersten. Of de factoren komen bij zowel 
de kerk als bij de partijen voor, of de Factoren komen bijna alleen bij de par
tijen/kerkgebouwen voor. Natuurlijk bestaan er ook nog factoren die een 
combinatie zijn van meer categorieen. Met behulp van tabel 24 en 25 kun
nen de factoren verdeeld worden in deze categorieen. 

5. L4 - Relevantie van de factoren 
Welke categorie factoren nu het meest relevant zijn tijdens een herbestem
mingproces, is voor iedere persoon/ instantie anders. De een ziet de factoren 
die alleen bij het gebouw aanwezig zijn als belangrijkste en iemand anders zal 
misschien alleen naar de belangen van de partijen kijken en niet zozeer naar 
hetgebouw. In figuur 5.4 is te zien water zou kunnen gebeuren als er meer 
kerkgebouwen onderzocht zouden worden. Wanneer meer kerkgebouwen 
onderzocht worden, blijven partijen met de meeste invloed op het herbe
stemmingproces bestaan uit de initiatiefnemer/ opdr:achtgever, bewoners en 
de architect. 



lni1.i,.ic(ncmor/ 
opdr.icllll'."\W 

ltcwunen 

J 

I_ •«hhcet J 

.___'_'=!ck•.:_] 

I \f tt 1H Scbuttenkcrlt - 1 

N:rk5 _J 

Het kan dus voorkomen <lat een factor bij honderd kerken aanwezig is, ter
wijl deze maar voor een partij relevant is. Andersom komt natuurlijk ook 
voor. Een factor kan bij alJe drie de pa.rtijen aanwezig zijn, terwijl deze maar 
bij een kerk voorkomt. Een factor die bij 100 kerkgebouwen aanwezig is, zal 
natuurlijk vee1 zwaarder wegen dan een factor die hooguit bij drie partijen 
aanwezig is. Dit betekent echter niet dat factoren die bij veel partijen voor
komen en minder bij de kerkgebouwen te verwaarlozen zijn. Ze zijn immet;"s 
ter sprake gekomen tijden de interviews, waardoor ze in zekere mate we! 
relevant zijn voor een herbestemming van kerkgebouwen. De factor met de 
rneeste televantie is in hoge mate aanwezig bij zowel de partijen als bij de 
ketkgebouwen. 
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5.1.5 - Onderlinge relatie tussen de factoren 
Hoewel de factoren per stuk zijn gei'nventariseerd, hebben de meeste een 
relatie met een andere factor (oorzaak - gevolg). Een voorbeeld van een rela
tie tussen de factoren is te zien in figuur 5.5. 
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In grote mate is bet wooncomfort (akoestisch, thermisch, ventilatie en lich~ 
afhankelijk van de eisen die zijn opgesteld in bet Bouwbesluit (bouwregelge
ving nieuwe functie). Er kan gezegd worden dat het wooncomfort een ge
volg is van de bouwregelgeving. Echter, de eisen aan het wooncomfort wor
d en steeds hoger (wensen bewoners en milieu). Het gevolg hiervan is dat de 
bouwregelgeving eens in de zoveel tijd bijgesteld moet worden (oorzaak -
gevolg). De invloed van beide factoren op elkaar is dus cyclisch van aard, 
omdat er continu bijgesteld moet worden. 



In paragraaf 4.3.5.5 is te lezen dat het mogelijk is om op regelgeving uit het 
Bouwbesluit ontheffing te ktijgen. In figuur 5.6 is de relatie tussen de facto
ren 'bouwregelgeving nieuwe functie' en \vooncomfort van de bewoners' 
weergegeven met inbegrip van mogelijke ontheffingen op het Bouwbesluit. 

F.\ CIOR 

l1o111" rc~d/.!"' 111g n ic·\l\vc f1mu1.: 

lllt•1111r id\ - 111111.• flinl{I' 1·~ilui c f"<111n:11 

Zoals eerder verteld zijn het wooncomfort en de bouwregelgeving in zekere 
mate op elkaar ingespeeld. Wanneer op deze bouwregelgeving onthefftngen 
worden verkregen, kan dit nadelige consequcnties kunnen hebben voor het 
wooncomfort. Als bijvoorbeeld ontheffmg wordt verkregen op de eisen aan 
het daglicht, kan hct te donker worden in het woonhuis. Omdat het vetkrij
gen van ontheffmgen geen standaard procedure is, zal de bouwregelgeving 
hier niet bijgesteld worden. 

De relaties die de aanwezige factoren kunnen hebben, is sterk afhankelijk 
van het bouwproject. Er zal tijdens het maken van het ontwerp goed beke
ken moeten worden wat voor gevolgen het heeft wanneer een factor niet 
meegenomen wordt in de herbestemming van kerkgebouwen tot een of 
meet woonruimten. 
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5.2 - Aanbeveling 
Uit dit onderzoek blijkt dat bij de drie casestudies twee factoren het meest 
nadrukkelijk aanwezig zi jn bij zowel de partijen als bij de gebouwen. Dit zijn 
dan ook de factoren die binnen de eerste categorie vallen (zie paragraaf 
5.1.3). Deze factoren z ijn 'de omgang met karakteristieke elementen' (zie 
paragraaf 4.3.3.2) en 'afmetingen van de ruimte' (zie paragraaf 4.3.5.2). 

De factor 'omgang met karaktetistieke elementen' (esthetisch) van het be
staande gebouw, speelt een grote rol bij de herbestemming van kerkgebou
wen tot een of meer woonruimten. Wanneer een kerkgebouw kenrnerkende 
karakteristieke elementen heeft, is het raadzaam om deze zoveel rnogelijk te 
benutten/hergebruiken in de nieuwe functie. Hierbij kan gedacht worden 
aan het hergebruiken van bestaande elementen, zoals deuren, hekwerken of 
venstets. In de praktijk is voornamelijk onder de bewoners veel belangstel
ling te zien om juist de karakteristieke elementen van het bestaande gebouw 
in hun woningen te kunnen aanschouwen. Het is aan de architect/ 
initiatiefnemer om deze karakteristieke elernenten zo veel mogelijk te be
houden en toonbaar te rnaken in de woningen. 

Ook de factor 'afmetingen van de ruimten' speelt een grote rol bij dergelijke 
herbestem.mingen. De potentiele bewoners zullen bij aankoop van een wo
ning eer:st kijken of ze hun woonwensen l'"\vijt kunnen in het gebouw. Wan
neer de afmetingen niet voldoen a.an de wertsen van de bewoners, zullen ze 
ergens anders een woning zoeken. Dit gegeven speelt voor de initiatiefnemer 
een belangrijke rol bij het inpassen van de woningen in het gebouw. Naar
mate meer woonrulmten in het voormalige kerkgebouw kornen, hoe kleiner 
de ruimten zullen worden. De initiatiefnemer zal een keuze moeten rnaken 
tussen het plaatsen van veel kleine woonruimten, weinig grote woonruimten 
of een combinatie van beide. Deze keuze zal voomameJijk op financiele as
pecten en de woonbehoefte in de omgeving gebaseerd zijn. De architect zal 
bij het inpassen van de woonruimten goed op de bestaande sttuctuur van 
het gebouw moeten letten. Elke loze ruimte zien de bewoners als een verlo
ten ruimte. 

Alie verkregen factoren die afkomstig zijn uit de belangen van de initiatief
nemer, architect en de gebruikers zullen in de praktijk per project op aanwe
zigheid en relevantie gecontroleerd moeten worden. Deze relevantie hangt 
sterk af van de categorie waarbinnen deze factor zich bevindt (zie paragraaf 
5.1.4) en de relatie die deze factor kan hebben met andere factoren (zie para
graaf 5.1.5). 



Kortom, om tot een succesvoUe herbes temming van kerkgebouwen tot 
woonniimten te komen dienen alle aanwezige factoren aandachtig gemven
tariseerd en beoordeeld te worden. 

5.3 - Besluit 
Factoren binnen dit onderzoek kunnen tijdsgebonden zijn. Zoals, eerder 
venneld, is leegstand van Nederlandse kerken vandaag de dag een opko
mend probleem. Dit houdt niet in dater over 20 iaar nog steeds een leeg
st~d van Nederlandse kerk aanwezig zal zijn. Wanneer er minder kerken 
leegsta:rn, kan dit gevolgen hebben voor de keuzc om cen kerk te herbe
stemmen tot woonruimten. Daamaast is te zien dat vandaag de dag in veel 
dorpen/steden de behoefte aan woningbouw zeer hoog is. Vanwege het 
geringe aanbod van woningen zullen mensen minder hoge eisen stellen aan 
hun woonruimte dan wanneer ze een keuze hebben tussen meer woonruim
ten. Omdat woningbouwcorporaties/ projectontwikkelaars hierop inspelen., 
zal dit rnnsequenties hebben voor de invulling van de woonruirnten in de 
kerkgebouwen. 

5.4 - Evaluatie 
Tijdens hct uitvoeren van dit onderzoek heb ik veel opgestoken betreffende 
het uitvoeren '7an bouwkundig onderzoeken en het herbesternmen vM kerk
gebovwen tot woonruimten. 

Ik had mijzelf ten doel geste1d dat de verkregen factoren afkomstig zijn uit 
de praktijk. Om dit te verwezenlijken heb ik, zoals verrneld in de onder
zoeksopzet, de belangrijkste partijen van drie casestudies ge'lnterviewd. Na 
afloop ben ik er achter gckomen dat de stap van literatuurstudies naar de 
casestudies te snel is genomen. Op het moment van interviewen waren de 
resultaten van de litetatuurstudies nog niet 'LOO procentuitgewerkt. Hierdoor 
was het nog oiet mogelijk om de resultaten van de litcr-atuurstudies met de 
tesultaten uit de praktijk op papier te vergelijken. Het was noodzakelijk om 
eerst de resultaten van de literatuurstudies goed te omschrijven, waarna er 
een vergelijking kon plaatsvinden. Wanneer alles eerst goed uitgeschteven 
wu zijn, konden de interviews doelgerichter gehouden word en. Dit is ech ter 
niet ten koste gegaan van de resultaten, maar het zou uiteindelijk minder tijd 
kosten om de gegevens te verwerken. 

Bij het selecteren van de casestudies was een van de belangrijkste seJectiecri
teria de beschikbare infottnr,itie die aanwezig zou zijn. Door van te voren 
duidelijke afspraken te maken, hadden de partijen mij hun volledige rnede
werking toegezegd. Achteraf bleek dat voor sommige personen de financiele 
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aspecten van de hetbestemming te persoonlijk te zijn om een volledigant
wootd op te geven. Wanneer een dergelijk onderzoek nogmaals uitgevoerd 
gaat worden, is het raadzaam om op het gebied van her verkrijgen van f man
ciele informatie duidelijke afspraken te maken over wat wel en wat niet ge
vraagd kan worden. 

D aarnaast ben ik er achter gekomen dat herbestemming van kerkgebouwen 
tot woonruimten een zeer complex proces 1s. De belangen van de partijen en 
de eisen vanuit de regelge:ving die ten grondslag liggen aan dit proces, moe
ten goed getnventariseerd worden om uberhaupt een herbestemming moge
[ijk te tnaken. 



6.1 - Overzicht gei"nterviewde partijen 
6.1.1 - J\lgemeen 

Geloierviewde Functi:e: 
partijen: 

I<. Tak 
arc.hitect-directeur Tak 
Architecten 

R.F.M.M. Hamelinck lid Task force Toekomst 
Keckgebouwen 

6.1.2 - Vredekerk aan de Huizerweg te Bussum 

Gt!lntcrvlewde Partiien: 
bewoners (4 verschillende) 

initiatiefnemer/ opd rach tgever 

gemeente Bussum 

architect 

projectleider 

Datum: 

19-01-2JJ07 

13-03-2007 

O.atum: 
01-02-2007 

06-02-2007 

15-02-2007 

21-02-2007 
13-12-2006 

26-02-2JJ07 

6.1.3 - Schuttenkerk aan het Westeinde te Nieuwleusen 

Gei.".otervtewde partijeu: Datum: 

bewonec 23-02-2007 

initiatiefuemer/ opdrachtgevc r 23-02-2007 

ontwerper 23-02-2007 

Localie: j 
Buren 

Eindhoven 

L°':ttie: I 
Buss um 

Busswn 

Buss um 

Woudenberg 

Woudenberg 

Locatie: J 
Nieuwleusen 

Nieuwleusen 

Nieuwleusen 



6.1.4 - Cantoreije aan de Daniel de Brouwerstraat te Boeke! 

Geiote.niewde pamieot Dat.tlml Lec:1Uie: J 

bewotler (3 verschillende) 
16-03·2007 
19-03-2007 

Boekel 

initiati.efuemer/ opdrachtgeve [ c1r 14-03-2007 Sint-Oedeorode 

initiatiefuemer/ opdrachtgever: (2)• 15-03-2007 Moergestel 

ontwerper 12-03-2007 Riel 

makelaar 16-03-2007 Uden 

• Bij dit project waren twee versch.illende initiatiefnemers/opdr:ichtgevers betrok.ken. 
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6.2.3 - Overig 
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6.3 - Illustratieverantwoording 

Figuur 1.1 krantenkoppen 
Figuur 1.2 krantenk9p 
Figuur 1.3 krantenkop 

Figuur 1.4 de PRC dciehoek 

De Gelderlander van 05-:03-2007 
De Trouw van 05-03-2007 
De Telegmaf van 15-03-2007 
Dyoamisch, re/4til!1Tlag4z!11e PRC, eclitie 
herfst 2003, biz 19 

i.n formatievoorziening Figuur 1.5 
Roozeboom, O. (2005) HERBB
STEi\t!MING Methode om oplossi"gsmo

_________________ _.,g.._eii..J.z_"kJ._~e_d._en_toegankeiijk te make11, biz. 21 
Figuuc 2.1 ooderzoeksopzet 
Figuur2.2 betrouwbaarheid 
Figuuc 2.3 verktijgen van vragenlijsten 
Figuur 2.4 onderzoek casestudies 

Figuur 3.1 nieuwbouwproces 

Figuu r 3.2 herbestemmingproces 

Figuur 3.3 
betrokken partijen met hoofd-
relaties 

Figuur 3.4 invloed overheid/gemeente 

Figuur 3.5 invloed cijke E,artijen 
Figuur 3.6 succesvoUe herbcstemming 
Figuur 4.1 casestudies 

Figuur 4.2 luch tfoto V redekex:k 

Figuur4.3 interieur woning Vredekerk 
Figuu.r 4.4 hal Vredeketk 
Figuur4.S aanzicht Vredekerk 
Figuur4.6 luchtfoto Vredekeck 
Figuur 4.7 i.otecieur Schuttenkerk 

Figuur4.8 Iuchtfoto Schuttenked. 

auteur 
auteur 
auteur 
auteur 
Nijhof, P, Schulte, E (2000) Herbe
stemmi11g it1d11st,Uel etfgoed i11 Netkrla11d, 
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st1mvti11g ind11strieel etfgoed it1 Nerkrhnd, 
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auteur 

Woudeo, D.H.J. van der, Pijpei:s, LR. 
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11iji1erheid, Th.ieroemeulenhoff, 
Utrecht/Zutphen, biz. 33 
auteur 
aute.ur 
a,uteuc 
http://maps.google.nl 
d.d. 02-03-2007 
auteur 
auteur 
auteur 
Inbo adviscurs 
auteur 
http://maps.google.nl 
d.d. 02-03-2007 



Figuur 4.9 aanzicht Schuttenkerk auteur 
Figuur4.10 interieur Schuttenkerk auteur 

Figuur 4.11 luchtfoto Cantorei}e 
http://maps.google.nl 
d.d. 02-03-2007 

Figuur 4.12 aanzicht Cantoreiie auteur 
Figuur 4.13 glas-in-loodramen auteur 
Figuur 4.14 exterieur Canroreije auteur 
Figuur4.15 iutecieur woning Cantoreije auteur 
Figuur 4.16 Christusbeeld auteur 

Piguur 4.17 
relatie nieuwe functie vs. oud 

auteur 
ebouw 

Figuur 4.18 
herkenbaarheid en bereikbaar-

auteur 
heid Vredekerk 

Figuur4.19 wijwatet auteur 
Figuur 4.20 bouwk.undige staat auteur 
Piguur 5.1 eerste categorie factoren auteur 
FiguurS.2 tweede categoric factoren auteur 
FiguurS.3 derde caregorie factoren auteur 

Figuur 5.4 
factoreo bij meer kerkgebou-

auteur 
wen 

Figuur 5.5 onderlinge relatie factoren auteur 
Figuur 5.6 ondeclinge relatie factoren auteur 
Figuur 6.1 krantenartik.el De Trouw van 05-04-2007 
Figuur 6,2 krantenartikel De Telegraaf van 15-03-2007 
Figuur 6.3 krantenartikelen De Gelderlander: van 05-03-2007 
fiiguur 6.4 vragenlijst initiatiefnemer auteur 
Figuur 65 vragenlijst bewoners auteur 
Figuur 6.6 vragenlijst architect auteur 

Figuur 6.7 
tekening Vredekerk begane 

architect Vredeker:k 
grondvloer niellW 

Figuur 6.8 
tekening Vredeke.rk doorsneden 

architect Vredekerk 
nieuw 

Figuur 6.9 
tekening V redekerk gevels 

architect Vredekeck 
nieuw 

Figuur 6.10 
tekening Schuttenkeck begane 

iuitiatiefnemer Sdmttenkerk 
grondvloer nieuw 

Figuuc 6.11 
teken.ing Schutten.kerk door-

initiatiefnemer Schutten.kerk 
sneden nieuw 

Figuur 6.12 
tekeoing Schuttenkerk gevels 

initiatiefuemer Schuttenkerk 
nteU\V 

Figuur 6.13 
te.keuing Cantoreije bcgane 

architect Cantoreije 
grond.;loer nieuw 

Figuur 6.14 
tekening Cantoreije doorsn,eden 

architect Cantoreije 
meuw 

Figuur 6.15 
tekenlng Cantoreije gevels 

architect Cantoreije 
meuw 
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6.4 - Krantenart:ikelen 

van de 19.000 kerkm die tr slnds 1200 In Nederland z!Jo geboowd, 
stwa er nog sledus 7000 09erdnd. ~n burgerlnidattefwlJ 
lttgkommde Jcenm am em herbestea1111illg hdpm. 

Veel kerken in de gevarenzone --

Fi!!'"" Ii , I 
n .n.: r"'"1 

Task Force wil 
kerken redden van 
de sloophamer 

Or- L*•IK~ ·ttl.~ 
:¥n'tf-"q.lldWWfl~J\n. 
............ ~".tJ!ln. ."'l 
~p ... --...«:w,,..,.ftl.fllft"lf' 
......_...,.1111~~·. '°"' w..t 
'«r'Q. •. ltli'\·~ fi:A UC'tl;ir&q.;,k 

_,,,~·a .w MM N°~ 

"t::::n~~ 
~~.-;~~ · \ll'9h-A"lil 
t..n bil.. """- w rKhlb.lr uw.~ 
r~ OJ~a, .. n 1n~ .,.. ,......t_ IJIU" ""°'~o.11,.

~~ t~~ni -..• 

·~·---ft'll~ -. ..... un ..... ""~··'" 

l.r~nh n•ttikd 
ti t .J ~' .. 

Reliplan·makelaars 
werke.n niet met 
moslims samen 

... "'$,..,.... '91tt"t l4' "'"'-
.lb.u Ur ~ ~htilCldoTil, 

*"""·~~-·· ~ """ '-maru.orc.-.~,...~ 
""" ... ~~ ., ..... 'P'\-~ 
'lll'Tt ~· "'P..• ..,,_.....,. 
· '~"Iliff""* .,... • • lf-r l#\'""' r•~"*"'9"'r 

::=~~-:rt 
P' .. .... .,,~" .. ""~ twn.-.. .... tnt io~ • ._.,.,n~il"~ ....... ~ 
""'" """ ....., lrW" ...... ~ 
oll:lll.M.;kU.qf~~~t.Wit· 

ltert11e-..11tr~o .. .,.-. .. 1"1or, 



.... 
Vl 

'Slopen van kerken kaalslag zonder weerga' 
Do - .. Jo - ~ " -"' .....-. ...... i.i..u " W..:> __ .,..__., ........ ... 

-C" . .. ...,,,......,_...., .... . 

··-r...--"'""'lw 1a•M• 1 ... D"'Wl~"fllt .. __ ..., __ 740 

... ,.. ------------:"' ... ... .. ... ... .., ... .. . .. - .... - "' 
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Godshuizen gewild bij projectontwikkelaars 

Leegstaande kerk vaker 
in de verkool! 

door Jouke Schaaf:•ma 
AMSTERDAi.'11. doadeord.q 

Er is levea aa de dood voor kcrkea. Oil jloer l'l'Orclt voor bet east \'ebr 
~a ketkcebouw )lergebndkt dan dat de slooplr.ogel e r ol.orbeea wonk 
gejeagd. 

I tj?;Ullf /,_\ • kl1.lt1ICJl11£fil.cftO 

llro11 I.It f,rl l-rl•11 Ir ''" 0 1:, W .;')()-

Kerkgebouwen 
blijken gewild 
NIJMEGEN/ ARNHEM - De vraag naar 
kerkgebouwen neemt toe. De an
derhalf jaar geleden opgerichte 
Task Force Toekomst Kerkgebou
wen zegt bijna wekelijks benaderd 
re worden door bedrijven, organi
saties, instellingen of particulieren 
die voor hun huisvesting op zoek 
zijn naar ~n leegstaand kerkge
bouv.. V(}lgcns •v,.,ordvoerder Wol
ters gaat her vaak om spirituele 
groeperingen, kunstenaars of star
tenae ondememers . 
.., Tie ook pagina 2/3 



6.5 - Vragenlijsten 

I nitia1i_e(hcmc_m: 

lk~wnd: 

l. ~, y,~~ &.le a:rnlci.ling \'OClr htt uh()('fc:n \":lu hc1 J'" 1l"Ct fnl.'I lxuckkiug, to 1 hct butundc 
gcbouwT 

Oroir.cn<ll• ~"''l' 
f l'*11lh~3r mnkfn \'an r~'1r-aunuJ..: 

" H'.talha:u makcn \'~11 bchc)mJ 
,\ntltr$, 1tl •••.••• ~-~ ··· · -·· 

2. In h~vtr.tt j,, Jir duel j!';<.'fc:,lin-crd en w11ttr i;< 111c n hicn·:.11 :tCJjt:\\-'tlkeo ? {h~ kn1nt dir?) 

\ , Wdkc. Y<.T"A1ulL·tmg_t1t/ ingn.'fl'.·n n\(•du hr1 grbouw 01ltlcr~i.m run ,le nic•u\\""' fonctk 
halb:u1r re mi.ken? 

\' cmndcrlili: In tmCltur (tlu/'.J11/~r/J/ """''rt/t#'<;} 
VcmnJcrin)l i11 imerirur (m•Jl,.,,,1tt/ 111imltlq/;J.vld/ a~11iMk/ "'vi 

4. Hoc i:s Jo p<1><«iLU"1: !wil(·ouni11i,""vii•igi11g \'cdopcn? 
WU( fof.."Clt tit· kit.l'l.st't\ \.'Tl de \ft1lkmh.tt\ bio.nC'I\ dei1.: procc-\1\.ltt? 

N1cuw~ 

:\:.n wdke trih .. ..rn. m1X":ll tit- oit·uu't' iunc:utt voldro:n? (p;~t>nn.k,\'i~ro) 

I. Welke d>C1• ,wr\Jcn n llllit r.14- fonnlr.>•1Alin'lt ' "'TI Jc ··11ruw~ f~ncur 11r>•<IJ? f/1'"11'1"'"''' 
N1ttt'u11j 

\\-'4ke ._ .. J:s:l'n w~n.\t'o er l;("StdJ ti1't'I clr t•tru~1.t\ Ing,~ (htnikl1t1r11b,1;.'/pt1Ykr1H>/~·~.) 

\V~lkt \'Js~n w,·nJcn c-r J:.l'$tt-IJ a;rn 1..le- \~"llmiug\.'ll in r\'.111\c HH her 1,esnumlt 
geliouw? (/wiri~A111n1tilf/ , ON1/ii1tl>111;.J 
O ndu wdkc $C.'10r m~'i11.i1 Jc wonUIJ,."tU \'1.t\lcu iii\ '"""' WAii Ut· Jt..~lg.fU\)pt (::Jijr 
,,,,,fkl/ f/,fnd•/•HJ::} 
l lc~\·c.·d \\'t>f\lngi.•I\ 11\Q\;Sf\'t' t'r ktilUt'H? 

A lo we.I.kc pcipkfa.,,u.• IOOl'flc:n Jc \\1J1Ull):\.' D \ 11\Ut•n? 
In hoc:Ycctt~ if dit lk>cl getei.di~c.·nJ en w:tu is rnrn L1if>'rv.in :stS,,c''"'""rn? (~n hnt kttmr 1.lif?} 

\t'a:ac moa1 hct ' '<;rw;1duc 1.•xpltiif:lri(n:.:o"Ul•i.1•11 a:m w~docn? 
Is d.c: ruc1Jwc funcuc ttl''IJ~l.M.·1 J#.1."f1U<.·r.._ vuor J..· 14•:rw .. tk1e kt.,,.,h·n row~ liw Uir 
,..,,; 

A) K•l~r,~ C1\.'cma01e gcl)ouw/f.~'hl 

hJ Ac.hu:r.1:t:;liti11p, 'l1h,k·,houd 
<) ')\f\Jl<' lxun' 
ti) ()1111 1\~<t 1,-,;t•oJ"Hi<' 
c) Ko:;u-.n ''f><>f n."Rlb•aric nicuwc foncric 
IJ "n~rt1l \·not l'X!')lnir:ui,· (k().t;tC'n ,Ii('" &"rur:takt n\tlt'rc-n worJ.._.,, cml ht1 

,l,.·houw fl' lmnn&:n (?,t•bru1k1.·n) en rmJr.:rhQu.d 
H) Kosrl.'11nx•[ 11chrnJ1Utt.1:tk 

• .l1in ,·r lllUP,CliJk h 1,:d L'Jl Cftll d i1 IC \'L·rbt;t1t~11? 

\\'clkl' c:-!U'rm: p:m ii1.·n 7.Jlll l'f lx.-crukk1.·11 h1j d,· fuumci <"ring 1 :;.uf>:'idicrin}~ "~" hct 
pn1jt.:Clf 

• \\';1 ~ \\>:1$ de r~1.J1.·n um &k· fiu;mc1l•ri11g/stJl>skl.u•ring a:m t:s.1rmc ptiralt,1 LW..:r h' 
\lr'ith"l.'1l~ 
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3. Hoc wordr 01rr~n m!'I tie bexcnin~~tl N 11 Jt..,·~<n: 

£\-oh.~'101!: 

H1>q,...wild :.ijo de wonin~n!-
\1'\n t" de nxkn om in hct f1,1:bouw n- knmtn wooen.! 

P) tlrngcvi,ng 
l>} Crl>ouw 
c) l'uncric 
d) Pin.ru:.i•d 
<) , \n.Jcrs. nl .. . , ..... 

w., >tjn Je gcnuudcMc •unul mu1•h•~ pn µ>1r \•erhuizinl:"n) co hue kwm tli1? 
Hvc bug"""" Jo \,•01U.1b""' !l;('rniJd.dJ k...W 
\'(! 14c ts d.: rcdcn u_m "':mun tw1 ~bouw er vn:hqi;u:.n:

•) Orngeving 
l~ c;..,bouw 
c) J.uncw· 
J) Fu1•ndt-cl 
r) .\ndc~. n1.. ...... 

I. \1.s ct. nag t!t1\ Je;:,gl'lijl-. Jlrnjc-cr ann dtordt knmr, \\"otl i'nu u ondl!'D docnt 
• i\lc1 hctn·k~inl( ru1 de t•ini:nni; ruoc1 hr< b.-•:atndr t;tbl)u\.-? 

~ kr l><-irekkin~ mr <k in"'ll"rg ... n cl• ni<'<IW.c fuacricc 
l\ll"t \)('rfriLkill{f. lJ)t Jt' 01').f..rtli>titit' '\'\ti) ht'{ Q"'a)(\\'I? 
Mei h«irtkkinf; mt dr fi•l!lnci..-ri11g v•n hr• proittt? 
,\nd\·tc punn:n, 111. , ...... . , , ... .. 



Bcwimcr: 

RtdtMJK t>lfl h1 ttn ktr! It a1JKm: 

l . \"t'b:uom h~bt u t"'r\10·01 gek<w .. en cm II\ ccn k«icgd:x>u\v tr \Vtmcn? 

Gcw;,.:lS"'11Ulk- (,,-kJfJ iii; "!'$~• .,..,..,,.,, ».,,,,~,.,.. •11ifr /1~1-$/'i.,,,,.. ,!1~1:.<H """''· ,.P, 

.i>hrfd/ ,$'/~~/)(/,// NfltOllt~M) 
( f<rJ<tnninS•\l'llllfd(' (fJOl.:tN0.t11tf11iif <i/W />t/ r uw JJI 1/t «IUJ<ti'f&} 
!1s1hc1i<cl1e w•orJc {ts ltlf ,1:.,~,,, 11>1>1»1r1Lm Ri"'""""'"') 

'2. W:u b•·1ekcn1 hti 11'1Jocn in e<·n kcrkr.cbouw 1·1~ir u? 

.>. \~'-:.1 i.s uw~land1n1nt O\'<'l"rlr o~n:<.fo-rtnatit. v:m ecn ttHgir~c f'uncric na1tr«11 
woonfuncrlt? 

1l~'ntwl1YHJJjod 

l\miwrcchni.~I': 

I. \\'clku ctsti1 _.rett u ~rn hct biunc:ok.Wn:ln, i·n w:' 1 ~in Jc O\ crccn.ko1nsu:·n/n t\v1jking1:n 
1,,).\'~ uw wo1Ungt 

'l'cmjWnlNllr 

I .uchrvoch1it;htiJ 
l..udusndheiJ (,,,.h/) 
i.v.diln'<Wrsil\,S (tW/f'f.111£) 

Lucht.kw:Jirci1 [vm'l11id •/ ur.I >tr>mltlj 

2. \'\.dkt- risen srfh u ~ hcl geluid bi11ncn uw \\"{}nlf\l\ t.I\ Wlll z,ijn de 
nyc'.J'tcnkmim('{l/•fwiikingcn c.n..,. ow wonlns? 

t .uch(gtfoid tfli1r /1f/611g '" fll frJtlJt .tiff> t'll P•ttk~ mi11tlf b(,r(/f.J ,i(ll)r et.H •l1NJ/r:rt·d1. V:'.'. 
''•'!NJ$/ititl. /dt1i1i((tl•itl. "'""""- "'"' 
C:nor3Cl(lt:luid (11h ~''" lu•N 1/lrrd 1"01t.';1.1mt1..1kl1t1ti rl'N i11MJ1rm/4 tn '"'1•kf1tt 0·11 .:11d,,, 

"'""'' 6mil:J. rl>: t..Mr/11/d, ulmi"'• :r1N itockn. ••;,,) 
~1Mkcn:n.:l gclo.td (lrl/lt~• 1/ir...,,,,. l/q.l'lli(>t•d' """"•I 11>11fd ,v.;,,~,,. a'f/nf11tl 

• ( )ml<M•f'l\cluid (rrifli~i:t• Jir,.;., rrR ioadop:mJ l1toi!l/t;im1u/ ~I«• x<JIM'Nl•1"{'1"fr/}u ~II!.( 
4l<~:tlr.r,;t1tJ//Ofr/I). 
Ccluw ''"" bw1eu fl,,,.,nn.r,tlqii/, tzj 
( ;._·lwdqb,-orplk t('tlirhl dat n11t tfc (V!IJ!,.m tir ¥Wr/t l<"o:t:tk:t1/JI t11»JaJ bff!R ~" fJR1tt~r 

iH k(.'! fd• rw1111 1f1Mff) 

J. \''dkc cis.cn sr"'h u ~n het dn1;liclu l"tl war 7.iJu Jc n,~roc:nkom11.tcn/~iwtjlunp.l'11 1.0 .\'. uw 
W4•1\l l l~~? 

Po>itie \'-:\11 dt n.•11,:11<-n 

C:ro<Htr \'(ln dr n.·usJ(·r.;. 

lkf1.:nunNi1a~r1\ i1' t1c J:1glicl1rc,)c·1n • .Ji11g. 

.i, \X' t•lkc fls.,;n s• .. ·h u illtll Jc: \'l't[i)(hdJ v~n uw \VUul11g en w:nc ~1Jfl dt· U\'Crcl'-"nkc 1tn!-1c.111/ 

~f\vijkinttn t.r.1,~, t\W "°'oning?-
llr:mdvtil1p.h~1,l (J·l:>,'/1~1>'10:} 

l11Ur.1~1 kprt.""\'i.'1Uit.: 
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I 5<i 

• \n:hi1cctont1ch: 

W"nt ~ uw iu:a.ndpunr O\'C'r-: 

r-:~1erieur 

I . 0.. bc;rktnb>>tbd<l ' '"" d<• niru\Vc funcue nn de bwu:n•qdc ' '•n Im gdxnl\\•< 

lnrrril"Ur 
'! Ott hMkt'Ob:.ub_citl v:\11 h._., b('$:C'Jl:tu:k g-.-lhuuw in de niruwc func~? 

.J. De Ut\'1Jlling ',u1 J~: nku\H' funct.il' UJ hct bC!louittJc $<..:bouw~ 
Ruim1diikl•c1J 
Roudo~ 
S-trucn1~r1 o'Rani~nc: 

!. \~-al ti 1n,· mtni.11g <h•('lr tft bercik~rhdd Y~n hct gcboD\\' w tie: rth.rtc mrt Jt- °"'b~,,ng: 
• Zij tr sr«c-\>l~ """<'<icnln£_""1 gc1TOffc11) IJ'<nk.tn:,,,_/j"i<•lf~l/i~~ /r.t1IJ11fft, "i!J;/ 

3. H,,., Qtnll~h.rijf1 u..., k\llq61<-i1 ...... uw dir«t< woon1,1n\g<1oi11g CH wdke uwlo.«1 hccft dc-,c 
~\\1tlitcit 1n 11\V WOOnJim:l{tit-;. 

\'dliidli'id in tk-·um-,;t•von)l 
r=um:•l~ 

• \ 't•r'kt•t:t 

t (., ,(IK,' 11 



Aichi1cc1: 

I. HO!! Is de inrulliug \'On hc1 p<"Jl!"rurn> .-.n L-iicn in l\tl btottlll1\dc g<:bou<x 1.01 ;cn.11 
gtkonu:n en ..W..•ir moC'at rc-ktnin& n\~C' 8\'houdcn \wtrdc:n( 

• Zl~1 u ofwljki~n 111...,n bet prosrnnuru '"a ciaen (SChNront\\"'JJ>) en. b<1 
\litcindl:li.ik< rr•Uhno1 <n Mt.trolll ~lin direr? 

a. \~ .. dkc ,..,nntlcringcn •ijn er doo!Jl""!Cld c11 w:rnrom? 

• l>p wdlt< n1llniet <>efcud" Im bcttlr.l.lu.1" gdiouw invlocd ui1 op de uwullin1.1 "~n 
hr1 pvc in dl1 gtl1ou11·~ 

a. Afmcringc11 
b, 01~is:uie{juucru11r 
c. <:011.aructicf 
<-l flrit·1m11.ic t.n .\•.1110 

c. Monumcmrm:·larus 
l:khoudcn vm bouwkwHJi11,<.· c1t·uu•1m·n 

\X'a.u In~ <l.t- gr~:=i llln.ttt ltC"t inc..<-'I hvu~-n \•:in ht+a Uesunnc.lc ~·Uouw t;n h,·1 
m:tl-.'-''' ,;;a,.. (l.11\t'e>~ies t.b,, ._. hC'I t)la:Uf<.·n \l•n de 1\k:U\Vt fnncrit· confortTI 
\\"flr\ing"'\"cl/lti~,•1whcsluh?-

:l. , \nnp:4p;singet1 arm he' intcni.~ur 
b. \1111p:rntbtgt:n a:.t1l bt--1 \1,tcrit•ur 
c. 1 Jw(()(,lcn \tnnuir dt· hc..::mnmle f\lncrir 
I lcd1 Jc .i11ru• (w•dlr.•·•11 nionun>11111} ht<r 1m'iocd up gclmJ; 

2. \V"ellct t°i)l"t'O m.h.t. her houwht'11l11h W'''t.tn pmbr1.•nwn bi'j her \'tmtlcu v:m de: l"·l11n~tn 
OQ\lf tipt. Ot1,t\\'l'IP 1.•n \\\It \\l!Ut:l1 tJ,•:tt pr11btc:nu.11} 

\ 'dlli\ll<'itl 
G<iOIHlh~itl 

!lruikl>«:irh<'IU 

~11<~•11m11;hdJ 
~ I~"'" 
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n<h lc>cr •UCU\\ . \/ lc.kttl.. h"4?.UIC !!f'U . 6 7 • u:kt:n111g l'<!l 
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