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Impressie nieuwe inrichting koor in open setting (Van Hoogevest Architecten) Omdat Welgelegen inmiddels verkocht is en nieuwevergaderruimte hard nodig is, wordt de consistorievan de kerk hiervoor geschikt gemaakt. Op de kortetermijn betekent dit dat de ruimte gebruikt gaatworden voor vergaderingen en voor het koffiedrin-ken na de dienst. Op de lange termijn, wanneer dezeactiviteiten verhuizen naar het NKC, zal de consis-torie in gebruik blijven voor bijvoorbeeld kleinevieringen en gebedsbijeenkomsten.

 Het is dus belangrijk dat de ruimte enerzijds ge-bruiksvriendelijk ingericht wordt met een keuken,goed vergadermeubilair en voldoende opbergruim-te waarbij ook het comfort m.b.t. verwarming,verlichting en akoestiek geoptimaliseerd wordt.Anderzijds dient de ruimte haar ingetogen religieu-ze sfeer te behouden, waarin de gotische architec-tuur en veelkleurige gewelfschilderingen goed tothun recht komen.

Plannen nieuw kerkelijk centrum en koor
 Wellicht denkt u dat het wat stil is rondom de ontwikkeling van het nieuw kerkelijk centrum (NKC). Doorde corona-crisis is er bij alle partijen wat vertraging ontstaan. We hebben echter niet stilgezeten enwillen graag vol door met de planontwikkeling. Ook hebben we nagedacht hoe we de plannen aan ukunnen presenteren en meteen uw reacties kunnen meenemen. Normaal gesproken zouden we dat opeen gemeenteavond doen, maar dat is voorlopig nog niet mogelijk. Belangrijk punt is dat we een gesprek hebben gehad met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van degemeente Heerde. De geselecteerde architect Van Hoogevest heeft het ontwerp (zoals dat ook aan jullieis getoond in november) gepresenteerd en dat werd goed ontvangen. Ondertussen zijn we samen metde architect bezig geweest met de plattegrond van het plan (past alles er in...) en zijn ook enkele opmer-kingen van gemeenteavond doorgesproken. In een volgende editie van Hervormd Heerde komen we, insamenwerking met de architect, uitgebreid terug op de plannen voor het NKC. Nu Welgelegen is ontruimd, kunnen we geen gebruik meer maken van de ruimtes aldaar. De planontwik-keling van het NKC heeft echter wat tijd nodig. Zo moet er waarschijnlijk nog een bestemmingsplanpro-cedure worden gevolgd. We hebben als commissie/kerkrentmeesters gezocht naar vervangende ruimtesvoor kerkelijke activiteiten. Die is gevonden bij omliggende kerken. Echter, het lijkt ons ook verstandigde ruimtes die we wél ter beschikking hebben, zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Vandaar dat we dearchitect gevraagd hebben ook eens na te denken over een beter gebruik van het koor en welke aanpas-singen daarvoor nodig zijn. Op deze pagina's ziet u een impressie en kunt u de uitleg van de architect lezen. Commissie NKC: Jack Augustinus, Wiljan Bruggeman, Albert Draaijer, Eline van Lohuizen, Dick Strijbosen Erik Mekelenkamp
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Impressie koor in vergader-setting (Van Hoogevest Architecten)
Deze twee eisen komen samen in het ontwerp vooreen nieuwe interieur laag. De vloer wordt zo moge-lijk geïsoleerd, de verwarming wordt geoptimali-seerd en er komen nieuwe tapijttegels. Deze vloer-bedekking loopt door in een gestoffeerde bank dierondom loopt. In deze bank zijn verwarmingsele-menten en verlichting geïntegreerd. Tevens helptde stoffen bekleding om het akoestisch comfort vande ruimte te verbeteren. Bovendien biedt de bankals vast interieurelement een vriendelijke en rustigebasis voor vieringen en bijeenkomsten. Om de gebruiksvriendelijkheid van de ruimte verderte optimaliseren wordt in het entree portaal eenpantry gerealiseerd en wordt de houten kist tegende koorscheiding vervangen voor een ruimere kastt.b.v. presentatiemiddelen en dergelijke. Voor eenflexibel gebruik worden tevens nieuwe stapelbarestoelen en tafels passend bij de ruimte uitgezocht. 

                     Scan deze QR-code                  voor een 360º impressie!

Omdat al deze aanpassingen een Rijksmonumentbetreffen, is er een vergunning nodig. Volgens deCommissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn deze aanpas-singen echter goed denkbaar. Hiermee maken wevan de consistorie een meer comfortabele, praktischbruikbare ruimte en creëren we tegelijkertijd eentijdloze basis voor toekomstig gebruik. Tekst: Van Hoogevest Architecten

Impressie kast tegen koorscheiding
Reageren? Graag!
 Als hervormde gemeente maken we de plannen voorons nieuw kerkelijk centrum samen. Als commissievinden wij dit ook erg belangrijk. Op korte termijnzullen er enkele inloopavonden worden georgani-seerd, waarbij de RIVM-regels in acht worden ge-nomen. In de volgende editie komen we hieropterug. Wilt u echter reageren op het plan voor hetkoor? Laat het ons weten! Wij zien uw reactie graagtegemoet via: nkc@hervormdheerde.nl
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