14

TECHNIEK

Aanbouw kerk:
aanpassing en
contrast

Om de Reestkerk in Oud Avereest te behouden, was het noodzakelijk deze uit te breiden met ruimtes voor andere activiteiten. Marcia
Mulder van Architectenbureau 52Noord maakte een ontwerp met
als doel de multi-inzetbaarheid te vergroten. Ook uitbreiding is een
manier om leegstand te voorkomen. Een uitbreiding van een Rijksmonument vraagt echter wel om specifieke oplossingen.

Tekst: Carla Debets Bouwtekst
Beeld: Architectenbureau 52Noord

De komende tien jaar verliezen zo’n
tweeduizend kerken hun religieuze
functie. Dat gebeurt vaak niet van de
een op de andere dag, meestal hebben
die kerken dan ook al jarenlang leeggestaan en zijn ze min of meer vervallen. In tussentijd hebben veel (betrokken) partijen zich gebogen over wel
of niet handhaven, en een eventuele nieuwe bestemming. Inmiddels zijn
er ook al ruim voldoende voorbeelden
van prachtige herbestemmingen, zoals
woning(en), kantoren, culturele centra,
hotels en bibliotheken.

Uitbreiding

Ook in Oud Avereest speelde de discussie wat te doen met de Reestkerk. Na
de fusie van de Nederlandse Hervormde gemeente Oud Avereest/ Balkbrug
en de Gereformeerde gemeente Balkbrug is ervoor gekozen om de kerk, behalve voor kerkdiensten, open te stellen voor nieuwe activiteiten. Er waren
al concerten en met het doel de kerk
te behouden, is de stichting ‘Vrienden van de Reestkerk’ opgericht. Voor
méér activiteiten was de huidige kerk
met een oppervlak van 255 m2 echter te
klein en dus moest er een uitbreiding
komen.
Met een schets won architect Marcia Mulder van Architectenbureau
52Noord de prijsvraag die de Protestantse gemeente Oud Avereest uitschreef. De uitwerking leidde uiteindelijk tot een andere uitbreiding dan

Op de plaats – en deels op de bestaande fundering – van de
consistoriekamer is de nieuwe uitbreiding gerealiseerd.

de voorgestelde ‘kapschuur’ die aan
de consistoriekamer zou worden aangebouwd. Ook de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed had hierin een belangrijke stem, omdat de kerk een
Rijksmonument is. De nieuwe uitbreiding van de kerk laat zien dat er – behalve herbestemming – nog meer
mogelijkheden zijn om een kerk te behouden en beter te kunnen benutten.

Eisen en wensen

De bestaande kerk, mét consistorie,
heeft een kruisvormige plattegrond en
is gebouwd in 1853. De kerk ligt iets lager dan de oorspronkelijke houten kerk
uit (vermoedelijk) 1236.
De uitbreiding moet vooral dienen
voor nevendiensten tijdens de kerkdienst, voor ontvangst na een concert
én voor zowel begrafenissen als voor
trouwerijen. Dit vroeg niet alleen om
diverse ruimtes, in verschillende afmetingen, maar ook om voorzieningen als
een kleine keuken met bar, toiletten
(inclusief invalidentoilet), een aparte entree, garderobe en eventueel opslagruimte voor stoelen. Berekend was
dat met een oppervlak van circa 250
m2 kon worden voldaan aan de ruimtewensen.
Omdat er in de kerk veel vrijwilligers
werken die hun handen al vol hebben
aan het onderhoud van de monumentale bestaande kerk, was een onderhoudsvrije uitbreiding een belangrijk
uitgangspunt.

Bestaand en nieuw verbonden

De uitwerking na de schets uit de prijs-

De bestaande kerk met links nog de oude consistorieruimte.

vraag leidde uiteindelijk tot een plattegrond die hetzelfde is als de bestaande
kerk, maar in spiegelbeeld hier tegenaan gezet is. Door middel van een tussenlid, op de plaats van de bestaande consistoriekamer, zijn bestaand en
nieuw met elkaar verbonden. Het tussenlid heeft twee entrees, ook één richting het kerkhof.
De min of meer kruisvormige plattegrond leent zich goed om diverse ruimtes voor allerlei activiteiten in onder
te brengen, waarbij de ruimtes bovendien goed op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. De
nieuwe uitbreiding is ondergeschikt
aan de bestaande kerk doordat de nokhoogte van de nieuwbouw niet hoger komt dan de dakgoot van de kerk.

Belangrijke voorwaarde – vanuit monumentenoogpunt – was ook dat de
nieuwe uitbreiding vanuit de bestaande kerk, door de gotische ramen, niet
zichtbaar zou zijn.

Contrasten

Architect Marcia Mulder licht toe: ‘Alle materialen uit de bestaande kerk
komen in de uitbreiding terug. Zo bestaan de gevels uit metselwerk en zijn
grijze keramische dakpannen als dakbedekking gekozen. Daarbij zijn zinken details toegepast. Anderzijds zijn
de nodige contrasten gemaakt. Zo is
de bestaande kerk vooral verheven
en verticaal gericht, maar maken horizontale banden in het metselwerk
de aanbouw vooral ‘aards’. Daarnaast
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Schets: de uitbreiding heeft dezelfde plattegrond als de bestaande kerk, maar is in
spiegelbeeld hier tegenaan gezet.

is de bestaande kerk naar binnen gericht met zijn gesloten gevels, en is de
nieuwbouw veel opener, met grote ramen die uitzicht bieden op het Reestdal.’
De horizontale banden in het metselwerk zijn gerealiseerd door om de
drie lagen, oplopend naar dertien lagen, een laag stenen 20 mm in het gevelvlak terug te leggen. Bovendien zijn
andere stenen voor de terugliggende
laag gekozen, namelijk wasserstrich
stenen, waarbij het lijkt alsof de buitenste laag eraf is geschraapt. Ook in
de schuine dakvlakken zijn horizontale
‘banen’ ontworpen, namelijk door middel van verholen goten, in zink. De daken hebben, net als bij de bestaande

worden. Uiteraard was ook het maximale uitzicht op de omgeving een belangrijke reden voor deze detaillering.
De aanbouw heeft een eenvoudige opbouw: met stalen kolommen HEA 300
en liggers die deels in het zicht blijven,
en snelbouwstenen van 200 mm dik
voor de gesloten geveldelen. Aanvankelijk was een constructie ontworpen
met fraaie trekstangen in het zicht.
Uiteindelijk zijn er alleen trekstangen
op het kruispunt gemaakt (om bezuinigingen te realiseren) en zijn voor de
daken zelfdragende geprefabriceerde dakelementen toegepast. De zware HEA 300 kolommen in combinatie
met de houten muurplaten zorgen ervoor dat de belastingen uit de kapconstructie worden overgedragen op de
fundatie. De HEA 300 kolommen zijn
momentvast aangebracht op de funderingsconstructie. Voor een deel is

Projectgegevens:
Opdrachtgever: Protestante gemeente Oud-Avereest
Architect: ir. Marcia Mulder, architectenbureau 52Noord, Olst
BB toets en EPC berekeningen: Bartels Ingenieursbureau, Apeldoorn
Constructie en bouwkundig tekenwerk: Bartels Ingenieursbureau, Apeldoorn
Aannemer: Aannemersbedrijf Batterink, Dedemsvaart
Bouwbegeleiding: Jan Dunning, interim coaching bemiddeling, Balkbrug
Bruto vloeroppervlak: 250 m2
Prijsvraag: 2009; Opdracht 2010;
Bouw: 2014-2015
deelte van de nieuwbouw geplaatst.

Haalbaar maken

In het eerste plan was ook nog een kelder ontworpen. Aangezien er een groot
hoogteverschil was en de fundering op
dezelfde hoogte moest worden aangelegd was de gedachte dat een kelder

Belangrijke voorwaarde voor de uitbreiding was dat deze vanuit de bestaande
kerk, door de gotische ramen, niet zichtbaar is.

redelijk eenvoudig te bouwen was. In
die ruimte konden dan onder andere
de stoelen opgeslagen worden. Echter:
elke kubieke meter kost geld, dus werd
de kelder wegbezuinigd.
Marcia Mulder: ‘Vaak zie je dat initiatieven om oude monumentale gebouwen zoals kerken te behouden, mislukken vanwege de financiën. Ook in dit
plan hebben we flink moeten bezuinigen om de uitvoering haalbaar te maken. Maar door de uitbreiding is de
kerk behouden en kunnen de nieuwe
activiteiten zorgen voor een gunstiger
exploitatie. Niet alleen de plannen zijn
gemaakt in samenwerking met de gebruikers en het Steunpunt Oversticht,
maar ook bij de realisatie zijn veel vrijwilligers betrokken geweest, zoals bij
het schilderwerk en tegelwerk, bij de
installatie van de keuken en een deel
van de begeleiding tijdens de bouw.’

In het metselwerk zijn horizontale banen
gerealiseerd door 20 mm terugliggende
baksteenlagen.

Oud en nieuw zijn met elkaar verbonden door middel van een tussenlid, waarbij zink als
bekleding voor de gevels is toegepast.
De grote ruimte in opbouw. De hoge nok blijft binnen in het zicht.

kerk geen grote overstekken. Daarbij
lijken deze nieuwe dakvlakken enigszins verheven van de baksteenmuren
door terugliggende banden, eveneens
uitgevoerd in zink. De zinken hwa’s
zijn daarbij opgenomen in de gemetselde vlakken, evenals de gevelroosters
die in de terugliggende laag zijn gesitueerd.

Onderhoudsvrij en duurzaam

Het metselwerk zorgt, mét de zinken
details, voor weinig onderhoud en een
duurzaam gebouw. De wens om de uitbreiding zo onderhoudsvrij mogelijk te
realiseren was ook een belangrijke reden
om de houten gevelkozijnen uit het zicht
te detailleren: het houtwerk hoeft (en
kan) op deze manier niet geschilderd te

In de gevels zijn de kozijnen uit het zicht
gedetailleerd. Voordelen: maximaal uitzicht én onderhoudsvrij.

de oude fundering hergebruikt. Op de
fundering van de consistorie is namelijk het nieuwe tussenlid en een ge-

Interieur van de grote ruimte. Met grote ramen die uitzicht bieden op het fraaie Reestdal.

