
Bouw commissie 2 

Eindpresentatie 



De opdracht 

• Ga na of je dit plan in essentie ter plaatse van de Vredeskerk kunt 
realiseren.  

• Vorm daartoe een kleine slagvaardige commissie: Commissie 
Projectontwikkeling Stadskerk. (opnieuw alle wijken is niet nodig. 
Dat is in de vorige fase gebeurd).  

• Schakel een deskundige in (architect/ bureau) 
• Houdt rekening met de financiële situatie van dit moment, die 

inhoudt dat je in feite een budget van  9 ton ter beschikking hebt.  
• Is het mogelijk om dan de kern van het wensenpakket in tact te 

houden? Wat moet je dan laten vallen? Is dat aanvaardbaar in de 
huidige context?  

• Ga na wat het betekent dat de Vredeskerk een stedelijk monument 
is.  

• Overleg met de buren van de Vredeskerk in het kader van dit 
project.  

• Rapporteer zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 maart 2012.  
 



Verdere uitgangspunten 

• De keuze voor 1 of 2 kerkdiensten is nog niet gemaakt, maar 
de opdracht luidt tot nader orde dat er met 2 kerkdiensten op 
de zondagochtend moet worden gerekend. 

• De financiële ruimte voor onderzoek in fase 2 wordt voorlopig 
vastgesteld op € 10.000. Dit budget dient om experts in te 
schakelen voor professioneel advies. 

• Het verbouwingsbudget van € 900.000 is een eerste indicatie. 
De AK is bereid na te denken over andere budgetten als de 
commissie met overtuigende argumenten komt om dit budget 
te verhogen of te verlagen. 

• Definitieve keuze van architect en bouwonderneming is 
voorbehouden aan de AK. De commissie kan in deze fase geen 
toezeggingen doen die gevolgen hebben voor verdere 
stappen.  

 



De bouwcommissie 2 

• Wijtze Ekker - AK/Kerkrentmeester 

• Fred van Dijk - AK 

• Karst Hendriks -  Senior kostendeskundige bij Koopmans bouw 

• Marjolein Dohmen - Director of Education Civil Engineering at 
University of Twente 



Activiteiten 

• Voorbereidende vergaderingen 

• Keuze voor 3 architecten 

• Ruben ter Harmsel / 4D Architecten 

• Leo Wevers 

• Reinier Witteveen 

• Opdrachtomschrijving en coaching 

• In de ontwerpfase is 1 architect afgehaakt 

• Overige 2 hebben een avondvullende presentatie gegeven aan 
bouwcommissie 

• Aanvullende vragen gesteld 

• Nu presentatie aan AK 

• Eindrapportage 

 



Voorlopige conclusies (1) 

• De Vredeskerk is een geschikte locatie als stadskerk voor de 
PGE. 

• Voor zover we hebben kunnen afkaarten is de 
monumentencommissie van de gemeente Enschede bereid 
met ons mee te denken en keurt zij het plan van Leo Wevers 
op hoofdlijnen goed. 

• Het uitvaartcentrum is ons zeer ter wille en wil meedenken in 
de realisatie van het plan 

• Beide plannen tonen aan dat een kerk met een eigen karakter 
kan worden gerealiseerd 

• Op basis van de ervaring binnen de commissie en ons 
aangereikte informatie uit bouwcommissie 1 concluderen we 
dat we een reëel budget van € 1.3 miljoen nodig hebben 

 



Voorlopige conclusies (2) 

• De belangrijkste conclusie is dat aan het programma van eisen 
en wensen voor de nieuwe stadskerk voldaan kan worden: 

• Op de locatie van de Vredeskerk 

• Met een uitbreiding aan de achterzijde van de kerk 

• Waarbij met twee diensten per zondag voldoende ruimte is voor 
de kerkgangers van heel de PGE 

• Dat de kerkzaal door zijn verbouwing een geheel eigen karakter 
zal krijgen en voor iedereen zal aanvoelen als een nieuwe start 

• Dat de andere ruimtes voldoende mogelijkheden geven om 
elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren, met elkaar te 
vergaderen en ook stil te zijn in deze hectische tijd.    



Afsluitende opmerkingen 

• De bouwcommissie heeft met veel inzet en beleving deze opdracht op 
zich genomen 

• De bouwcommissie laat de beslissing graag aan de AK om een keuze te 
maken uit de 2 ontwerpen 

• De bouwcommissie kan zich voorstellen dat er wellicht nog andere 
architecten worden uitgenodigd om alternatieve ontwerpen te maken 

• Er is nu een schetsontwerp gemaakt, dit dient opgevolgd te worden met 
een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp 

• De (ver)bouwtijd, alle voorbereidingen en de tijd die nodig is om de 
juiste vergunningen te verkrijgen beslaan een periode van ongeveer 2 
jaar. Deze periode wordt met name beïnvloed door eventuele 
bestemmingsplannen die gewijzigd zouden moeten worden. 

• De bouwcommissie roept de AK daarom op om enige haast te maken 
met haar besluiten 

• De bouwcommissie zal al haar bevindingen vastleggen in een 
eindrapport. Na aanbieding van dit rapport ziet de bouwcommissie haar 
taak als beëindigd. 



Plan Leo Wevers 

Visie op de renovatie en uitbreiding  
 

•  Maximaal hergebruik bestaande kerkruimten + 1 nieuw bouwvolume  
 

•  Bij hergebruik maximale reversibiliteit van de materialen, scheidingswanden,  verflagen etc 
ivm aspecten van monumentenzorg 
 

•  Wél de creatie van een nieuw beeld, enerzijds vanwege architectonische aspecten (één 
gebouw), én als uiting aan één kerk als belichaming van het proces “Geloven in Enschede“ 
 

•  In het interieur zoeken naar een balans tussen de geheel nieuwe kerk (nieuwe start PGE) 
en de herkenbaarheid van de oude Vredeskerk (oude kerkgangers moeten zich er nog 
steeds thuis voelen, maar ook diezelfde nieuwe frisse start gaan maken met de nieuwe, 
grotere Gemeente) 
 

•  Uitbreiding betreft de ontmoetingsruimte, die sterk beeldbepalend zal zijn voor het 
kerkgebouw 
 

•  De ontmoetingsruimte zal het gebouw ook multifunctioneler maken, zodat de locatie ook 
geschikt kan zijn als concert- of congresruimte. 
 



 



Uitbreiding ontmoetingsruimte 

Impressie exterieur 

Uitgangspunten Analyse Visie Renovatie Uitbreiding Bouwkosten Duurzaamheid  Honorarium Slot 



Uitbreiding ontmoetingsruimte 

Plattegrond 

Uitgangspunten Analyse Visie Renovatie Uitbreiding Bouwkosten Duurzaamheid  Honorarium Slot 



Renovatie bestaande ruimten 

Referenties 

Uitgangspunten Analyse Visie Renovatie Uitbreiding Bouwkosten Duurzaamheid  Honorarium Slot 



Renovatie bestaande ruimten 

Impressie 

Uitgangspunten Analyse Visie Renovatie Uitbreiding Bouwkosten Duurzaamheid  Honorarium Slot 



Uitbreiding ontmoetingsruimte 

Referenties 
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Uitbreiding ontmoetingsruimte 

Impressie interieur 
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Presentatie 4D architecten 

 


















