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Toets van het voorstel van de architect aan het programma van eisen voor het

kerkgebouw van de parochiegemeenschap Voorburg.

Het voorstel van 24 augustus 2007 van de architect voor het kerkgebouw is getoetst in een

vergadering van de Visiegroep op 27 augustus 2007 aan de visie, de considerans en het

programma van eisen.

Het voorstel betreft de St. Martinus als parochiekerk voor de parochiegemeenschap Voorburg.

Het bestaat uit twee varianten: een inbouwmodel (variant 1) en een uitbreidingsmodel

(variant 2). Beide varianten zijn voorzien van aanpassingen aan de gevelzijde als een ‘signaal

naar de samenleving’

De toets van de Visiegroep leidt tot het volgende advies:

Kernthema’s VRUCHTBARE ONTMOETING TUSSEN OUD EN NIEUW en GELOVEN IS EEN

WERKWOORD

Beide varianten voldoen in meer of mindere mate aan de eisen die samenhangen met deze

kernthema’s. Zeven leden van de visiegroep spraken zich uit voor variant 2. Twee leden kozen

voor variant 1; een van de leden onthield zich van een keuze.

Kernthema OPENHEID, BINNEN EN BUITEN

De visiegroep is unaniem van mening dat geen van beide varianten voldoet aan de eis van

openheid. Voor de visiegroep weegt dit aspect zwaar. Zij adviseert het bestuur daarom aan de

architect te vragen dit punt nader vorm te geven.

Toelichting

De overwegingen van de leden van de visiegroep met betrekking tot openheid van het gebouw

kunnen als volgt worden samengevat:

- Beide varianten bieden qua aantal en oppervlakte voldoende ruimten om de voorziene

activiteiten plaats te laten vinden.

- Variant 1 tast de karakteristieke ruimte van het kerkgebouw in hoge mate aan. Inbouw van

volumes zal waarschijnlijk een ongewenst effect hebben op de akoestiek. De toegankelijkheid

van de ingebouwde volumes is voor met name de oudere parochianen een punt van zorg. Om

te voldoen aan de wens van gelijktijdig gebruik van verschillende ruimten is geluidsisolatie

van groot belang.

Variant 1 laat het oorspronkelijke monumentale kerkgebouw uitwendig intact, terwijl de

inwendige ingrepen reversibel zijn, hetgeen bij variant 2 minder gemakkelijk het geval is.

- Variant 2 geeft een verbinding met de tuin. Het gelijktijdig kunnen gebruiken van

verschillende ruimten zonder dat er overlast ontstaat is in deze variant gemakkelijker te

realiseren. Daarnaast kunnen ruimten gemakkelijk met elkaar worden verbonden, mede
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omdat veel relevante ruimten op de begane grond zijn gelegen. Dat laatste is ook een

voordeel voor de toegankelijkheid.

Variant 2 laat buiten het liturgisch centrum een grote open ruimte, waarin e een kerkbezoeker

zich verloren kan voelen. De inrichting hiervan vereist bijzondere aandacht.

- Aan het kernthema Openheid, binnen en buiten wordt in beide varianten de openheid naar

buiten onvoldoende vorm gegeven.

In een reactie op eerdere voorstellen van de architect is een nadere verduidelijking gegeven

van het begrip ‘openheid’ in de considerans: Het huidige gebouw versterkt de indruk van een

kerk die met de rug naar de samenleving staat. Uit de visie, de considerans en het

programma van eisen voor het gebouw blijkt dat de belangstelling van de

parochiegemeenschap voor de maatschappij zichtbaar moet worden in activiteiten én in

gebouw.

De visiegroep acht het van wezenlijk belang dat, ongeacht de variant die wordt gekozen, het

punt van openheid naar de samenleving ook in en/of rondom het gebouw vanaf de straat

zichtbaar goede uitwerking krijgt. Zij dringt er daarom bij het bestuur op aan de architect uit

te nodigen uitdagender voorstellen te ontwikkelen voor de voorzijde van het gebouw. De

voorgenomen verbouwing biedt immers bij uitstek een mogelijkheid voor de kerk om ‘uit te

breken’ en haar nieuwe cultuur met élan zichtbaar uit te dragen.


