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INLEIDING

• VARIANT 1 (inbouwmodel)

De benutting van de huidige kerk en sacristie is in dit model
optimaal. Door op verschillende hoogte ruimte toe te voegen
in de kerk is het gevraagde programma van eisen te realiseren.
De verschillende vloeren (of volumes) worden min of meer los
van de bestaande kerk-structuur gedacht: oud en nieuw
bestaan naast en met elkaar. Ook de ruimte waar zich thans
het orgel bevindt kan worden benut. Hoogteverschillen worden
overbrugd door lift en trappen.
De hoofdentree van de kerk is de logische toegang bij deze
variant (eventuele uitbreiding aan de zijde van het kerkhof is
mogelijk maar niet noodzakelijk). Het contact met buiten kan
middels nieuwe ramen aan de kerkhofzijde. Onder de nieuwe
volumes is plaats voor functies zoals ontvangst, receptie,
bibliotheek en evenementen ruimten waarna men in de grote
liturgische ruimte komt. Voordeel van de hoger gelegen
volumes is dat deze bijdragen aan een verkleining van het
liturgisch centrum: de ruimte loopt minder weg waardoor de
beslotenheid groter wordt. Nadeel van het inbouwmodel is dat
verschillende functies op verschillende hoogten zijn
ondergebracht. Samenvoeging van deze ruimten tot een groter
geheel is niet mogelijk. Ook de hoogte verschillen kunnen
negatief werken. Tot slot is de daadwerkelijk gevraagde
functionaliteit (nog) niet duidelijk waardoor de technische
randvoorwaarden voor de nieuwe elementen ontbreken. Meer
geslotenheid betekent meer en mogelijk moeilijkere
oplossingen welke thans nog niet zijn onderzocht op de
haalbaarheid ervan.
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• VARIANT 2 (uitbreidingsmodel)

Dit model gaat uit van zoveel mogelijk functies op en aan het
bestaande vloerniveau van de kerk. Schakelbaarheid van de
verschillende ruimten is mogelijk terwijl gelijktijdig gebruik
ook is te realiseren. De ontvangst ruimte in de kerk is vrij groot
te noemen terwijl de liturgische ruimte gelijk is aan variant 1.
Het is noodzakelijk de pastorie (behalve de tweede verdieping)
en de sacristie te benutten. Daarnaast is een uitbreiding nodig
om het gehele programma van eisen onder te brengen.
Middels deze uitbreiding is de gewenste relatie en het contact
met de tuin goed te realiseren. Het binnen komen kan door de
bestaande entree naast de kerk waarna de receptie,
bibliotheek en diverse evenementen ruimten te bereiken zijn.
De kleine bestaande toegangpartij zal wel duidelijker moeten
worden vormgegeven als ingang van het geheel. Uiteraard is
de bestaande hoofdentree van de kerk de plaats van
binnenkomen bij vieringen. Voordeel van het
uitbreidingsmodel is het meer aan elkaar kunnen schakelen
van de verschillende functies, minder hoogte verschillen, de
relatie met de tuin en geen volumes in de bestaande kerk
welke ter discussie kunnen staan. Nadeel is het niet geheel
benutten van de pastorie, het gevaar dat de kerk te leeg lijkt,
moeilijker ruimtelijke afscheiding tussen liturgische ruimte en
de rest van de kerk en het niet volledig benutten van de
pastorie.
De aansluiting met de openbare ruimte aan het Oosteinde
moet in beide varianten meer uitnodigend worden
vormgegeven. Ook het overbruggen van het hoogte verschil
vraagt om een meer subtiele oplossing.
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