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locatie: Oosterkerkstraat, gem. Aalten, in opdracht van Bouwbedrijf Klomps

Inleiding
De huidige presentatie is een momentopname van de eerste zoektocht naar de mogelijkheden voor een
invulling als herbestemming van de Oosterkerk in Aalten.
De locatie is prachtig gelegen aan de rand van het centrum van Aalten aan de kenmerkende
Oosterkerkstraat die een groot hoogteverschil kent. Ook rondom de kerk is er sprake van hoogteverschillen.
Kenmerkend voor de locatie zijn de gangeskes die naast en achter de kerk lopen, de oude (kerke) paden
tussen de authentieke bebouwing.
Over de kerk zelf, een rijksmonument, is een uitgebreid rapport geschreven door het Gelders Genootschap
over de kenmerkende bebouwing, de bouwstijl en de authentieke elementen van dit gebouw.
In de verbouwplannen houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande elementen voor zover mogelijk
binnen het gevraagde programma. Wat in ieder geval is meegegeven door het kerkbestuur is dat we het
monumentale glas in lood venster behouden met de wens om het op gezette tijden te bezoeken. Verder is
het de wens van het kerkbestuur om het kerkgebouw een zorgbestemming te geven.
Vanuit de zorgpartijen is er een minimaal aantal gewenste units opgegeven van 21. We hebben geprobeerd
dit zo in te passen dat zoveel mogelijk elementen kunnen worden bewaard.
Een prachtige opdracht om de voorgestelde functie van zorg met haar maatschappelijke functie ook een
kwalitatieve architectuur mee te geven die past bij het bestaande gebouw maar ook bij de nieuwe functie.
Uitgangspunten voor ons bureau bij het ontwerp is om een sympathieke invulling te ontwerpen met een
eenvoud die past bij zijn omgeving. Passend bij het voorgestelde budget, met gevoel van voldoede ruimte en
'lucht'.
Met het voorgestelde programma ontkomen we niet aan een 'stevige invulling' van het volume.
In het gebouw zelf is de begane grond zoveel mogelijk 'open' gelaten. De 'kruisvormige plattegrond' met de
beuken blijft zichtbaar en is uitgangspunt voor de invulling. In het midden is een grote centrale ruimte met
een grote opening waardoor je de totale hoogte blijft ervaren. Bij binnenkomst ervaar je nog het
spreekgestoelte met het orgel en kun je vanaf de centrale plek naar links en rechts door de 'huiskamers' de
tuin ervaren. Op de verdiepingen is het dan juist weer open naar de Oosterkerkstraat en domineert het glas
in lood raam. Veel details hebben we kunnen bewaren in de plannen.
De presentatie geeft alleen een suggestie en een contourvorm. De laatste details zijn in deze fase nog niet
allemaal uitgewerkt in het 3d model! In dit stadium is het voor ons vooral van belang hoe het ontwerp van de
invulling van de kerk op hoofdlijnen wordt ervaren. We werken graag samen met alle partijen om gezamenlijk
de herbestemming mogelijk te maken tot een buitengewoon vriendelijk geheel met natuurlijke materialen en
een mooie detaillering. Maar wat we vooral ook zo mooi vinden en willen nastreven is dat het wederom een
(maatschappelijke) functie en meerwaarde gaat geven aan het dorp Aalten.
Wij hopen dat jullie net als ons nieuwgierig zullen zijn naar het mogelijke te bouwen eindresultaat,
evenals wijzelf dat nu ook nog zijn. Wij willen ons graag inzetten voor een prachtig geheel waar
de bewoners met veel plezier nog vele jaren woonplezier mogen "beleven"
Vincenth Schreurs.
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Originele tekening 1912
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Doelstellingen begin ontwerpproces
'team Oosterkerk'
1. doelgroep bewoners met zorgvraag.
2. de buitenzijde van de kerk zoveel mogelijk intact laten, alleen minimale ingrepen
3. in de binnenzijde op strategische punten de kerk blijven beleven
4. behoud van orgel als beeld
5. de noodzakelijke nieuwbouw logisch laten aansluiten op de kerk
6. gebouw waar het plezierig is om te wonen
7. gebouw/ omgeving waar het plezierig is om te werken
8. voldoende lucht en daglicht, ontwerpen vanuit binnen.
10. heldere orientatie in kerkgebouw
12. mooie buitenruimte voor bewoners (beweegtuin)
13. passend in schaal op de locatie
14. opgegeven programma (PVE opdrachtgever) in de kerk zo compact mogelijk realiseren
15. eenheid appartementen (en dus meer ﬂexibel)
16. structuur en herkenning
17. directe relatie met buiten vanaf alle punten in het gebouw
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torenspits niet ingemeten, daadwerkelijke hoogte in het werk te meten!

glas in lood raam ongewijzigd

enkel helderglas terugbrengen
in dezelfde detaillering
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woningen op begane grond en
verdieping
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Voorgevel

trap verwijderen, deuren te
openen. Eigentijdse deur
erachter als nieuwe entree

deuren ongewijzigd

Maten in het werk te controleren!

Huidige situatie met aanpassingen
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torenspits niet ingemeten, daadwerkelijke hoogte in het werk te meten!

enkel helderglas terugbrengen
in dezelfde detaillering

oude niet originele aanbouw
vervangen voor een nieuwe

Rechter zijgevel
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torenspits niet ingemeten, daadwerkelijke hoogte in het werk te meten!

enkel helderglas terugbrengen
in dezelfde detaillering

Linker zijgevel
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RECHTER ZIJGEVEL

LINKER ZIJGEVEL
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"Rapportage" Gelders
Genootschap,
Marktverkenning:
Aan de kerk zelf komen geen op- of
aanbouwen, het volume wordt niet
aangetast.
De vorm en detaillering van de grote
raampartijen bovenin de kerk in de drie
armen van het transept blijven
ongewijzigd. Het glas in loodraam blijft
zitten, het glas in lood in de zijbeuken
wordt vervangen door helder glas.
Hetzelfde geldt voor de meeste kleine
ramen die zijn afgesloten door halve
cirkelbogen.
We ontkomen er niet aan om in de twee
zijbeuken van het transept nieuwe
openingen te maken om daglicht te
creeren voor de woningen op de begane
grond en de eerste verdieping. Daarvoor
doen we een eerste idee (wat nog verder
dient te worden uitgewerkt en
gedetailleerd)

Blijven behouden

De accenten aan de buitengevels
kunnen niet allemaal worden bewaard,
aan de binnengevels waar mogelijk

Een aantal banken blijft bewaard, om in
het interieur terug te plaatsen.

Preekstoel blijft niet bewaard op die
positie

Ook in de beide zijden van het transept
aan de voorzijde moeten we een nieuwe
daglichtopening maken.
Alle overige ramen zijn ongewijzigd.

De houten hellende vloer kan niet worden
bewaard

Het orgel blijft onaangetast
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Indien mogelijk blijft de trap ter plaatse
van de toren bewaard. Aan de toren zelf
wijzigt niets. Deuren en kozijnen blijven
zoveel mogelijk bewaard,

plafond vanuit centrale vide te beleven
vanaf begane grond

orgel blijft gehandhaafd

dubbel raam te verwijderen
voor nieuwe doorgang

centrale boog en beide vertikale accenten
ongewijzigd
boog verdwijnt achter vloerdeel

glas in lood raam
ongewijzigd en bewaard

spanten met dragende
hoekdetails blijven in het
zicht

balkon wordt verwijderd
(niet origineel)
accent metselwerk blijft
in het zicht en bewaard

kerkbanken komen op enkele
plekken terug als zitplek.
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ramen voorzien van
helder glas, in zelfde
detaillering

grote nieuwe openingen
tot 5,5 meter hoogte in
de 3 muurdelen.

deur en
metselwerk
bewaard
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ramen verwijderen,
wordt een nieuwe
opening

op de hoeken
blijven spanten
bewaard

tekeningen nog niet volledig uitgewerkt in detail en kleur in 3d model!
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gevelstudie! naar kleur, materiaal en detaillering nieuwbouw
tekeningen nog niet volledig uitgewerkt in detail en kleur in 3d model!
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