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Kerk in de Steigers is een transformatieadvies dat door Het Oversticht 

in samenwerking met LKSVDD architecten en in opdracht van het 

kerkbestuur van de Heilige Geest parochie is uitgevoerd. Dit  project 

wordt ondermeer mogelijk gemaakt door subsidie van de regeling 

behoud en beheer cultureel erfgoed van de provincie Overijssel 

voorziet in de mogelijkheid voor het geven van transformatieadvies 

voor de toekomst (nevenfuncties) van het complex van de Heilige 

Blasiuskerk. Hierbij word een cultuurhistorische analyse opgesteld, 

kwaliteiten en transformatieruimte benoemd en een ontwerpatelier 

georganiseerd. 

Ook heeft gemeente Hengelo een Cultuur en Ruimte Voucher 

beschikbaar gesteld voor het opstellen van dit advies. 

Religieus erfgoed bedreigd

De verwachtingen rond de constante betekenis van de

kerkgenootschappen als bindende factoren in de samenleving zijn niet 

uitgekomen. In de jaren zestig zette zich een duidelijke ontkerkelijking 

in, die tot op heden doorzet. Dit leidt onder andere tot fusies van 

rooms-katholieke parochies en protestantse kerken, die op hun beurt 

weer kunnen leiden tot afsplitsingen. Deze ontwikkelingen hebben 

grote gevolgen voor het kerkgebouwenbestand, zoals verbouwing, 

leegstand of sloop. Dit geldt voor alle kerken. Door ongebreidelde 

sloop dreigt een bijzondere periode in de geschiedenis van de 

kerkenbouw verloren te gaan. Dit betekent niet alleen een verlies 

aan architecturale waarden, maar vaak ook een aantasting van 

stedenbouwkundige en situationele waarden.

Kerk in de steigers

Verlies van functie en leegstand betekenen vaak het einde voor

kerkgebouwen. Voor beschermde monumenten worden vaak zinvolle 

herbestemmingen gezocht en gevonden. Voor de niet-beschermde 

kerken blijft dit veelal achterwege. Vaak leidt dit tot sloop of een 

hergebruik waarbij onvoldoende wordt gelet op de specifi eke 

kwaliteiten van het gebouw. 

1 Inleiding 

Steigers in Beckum

De Heilige Blasiuskerk is gebouwd tussen 1936 en 1938 naar ontwerp 

van Johannes Sluymer sr. (1894-1979) uit Enschede. 

Enkele jaren daarna, in 1943, kwamen de bijbehorende sacristie 

en pastorie gereed. Bij de kerk en pastorie horen van oudsher een 

begraafplaats, kerkenbos, en een kerk- en een pastorietuin. 

Het bestuur van de H. Blasiusparochie ziet zich vandaag de dag 

geconfronteerd met een aantal (mogelijke) toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving van de kerk en in het dorp. Eén 

ervan is de bouw van een woon-zorgcomplex door woningcorporatie 

Welbions, op het preceel direct naast de kerktuin. Na de bouw van 

het woon-zorgcomplex (WoZoCo) wordt mogelijk een gedeelte 

van de kerktuin door de bewoners gebruikt. Recent werd ook de 

structuurvisie voor het dorp vastgesteld, die nadere invulling nodig 

heeft. 

Daarnaast verwacht het kerkbestuur dat het kerkbezoek de 

komende tien jaren verder zal teruglopen. Een daling van het aantal 

kerkgangers is al ingezet; alleen op hoogtijdagen trekt de kerk een 

volle zaal. Per 1 januari 2010 heeft een samenvoeging van parochies 

plaatsgevonden. Het gaat om de parochies van Beckum, St. 

Isidorushoeve, Hengevelde, Goor, Delden en Bentelo. Deze parochies 

bezitten cultuurhistorisch waardevolle kerkgebouwen, die voor een 

deel als monument zijn beschermd. Bij de fusie van de plaatselijke 

parochies tot de nieuwe Heilige Geestparochie is overeengekomen 

dat vooralsnog alle bestaande kerklocaties in gebruik blijven. Rond het 

kerkcomplex van de H. Blasiusparochie in Beckum spelen concrete 

ruimtelijke opgaven, die van invloed zijn op het gebouwencomplex en 

de openbare ruimte. Hierbij zijn ook cultuurhistorische waarden in het 

geding. 

Het kerkbestuur wil als eigenaar het kerkcomplex functioneel houden 

en voor de gemeenschap van Beckum behouden. Om dit fi nancieel 

mogelijk te maken zijn nieuwe inkomstenbronnen belangrijk. Een 

belangrijke stap is de bouw van het woon-zorgcomplex op grond 
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van de kerk, waarvoor jaarlijks een pachtsom zal worden betaald. 

Het kerkelijk gebouwenbezit zelf zal ook rendabel gemaakt moeten 

worden. Financiële zelfstandigheid staat voorop, zodat het gebouw 

duurzaam en goed beheerd kan worden. 

Het is de wens van het kerkbestuur om op de toekomst voorbereid 

te zijn, zodat zij kunnen anticiperen op de ruimtelijke opgaven en 

ontwikkelingen in Beckum en te zijner tijd de juiste beslissingen 

nemen. Daarvoor is inzicht nodig in de kwaliteiten van het complex, 

zowel de gebouwen als de inrichting van het terrein rondom de kerk.

Binnen het bestuur is de intentie uitgesproken om de bestaande 

gebouwen en de kerktuin met respect te behandelen. Het 

Oversticht voert daarom in opdracht van het bestuur een uitgebreide 

cultuurhistorische analyse uit, die niet alleen de waarde en 

transformatieruimte van de kerk en bijgebouwen in beeld brengt, maar 

ook van het omringende terrein. 

Leeswijzer 

Bij de opstelling van dit rapport hebben wij ons gebaseerd op 

literatuur- en archiefonderzoek en onderzoek ter plaatse. Het is 

ingedeeld in zeven delen. Het deel A is de cultuurhistorische analyse. 

Hierin staat een korte beschrijving van de bouwgeschiedenis van 

zowel kerk, de bijgebouwen als het terrein rondom de kerk. Hierbij 

wordt ook kort ingegaan op de betekenis van de gebouwen binnen 

het oeuvre van de betrokken architect, Joh. Sluymer.

In deel B worden de kwaliteiten van de kerk en het kerkterrein 

beschreven. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende criteria: 

architectuurhistorische waarde, stedenbouwkundige waarde, 

cultuurhistorische waarde, gaafheid en zeldzaamheid.

Voor het terrein rondom de kerk geven wij kort de 

ontwikkelingsgeschiedenis weer in de vorm van een reeks kaarten. 

De beschrijving en waardering van de verschillende gebieden 

worden weergegeven in diverse schetsen van huidige situatie en 

adviesschetsen met suggesties voor verandering en verbetering.       

In het deel C zijn uitgangspunten voor transformatie opgenomen voor 

zowel de gebouwen als het terrein. 

In het deel D worden de eisen voor liturgie aangegeven, aangezien de 

kerk een nevenfunctie krijgt, en dus zijn liturgische functie behoudt. 

De vertegenwoordigers van kerk en dorp in de werkgroep kerk in de 

steigers Beckum tijdens een van de sessies suggesties aangedragen 

voor nevenbestemmingen. 

LKSVDD architecten heeft binnen deze opdracht vier verschillende 

functies als nevenbestemming voor de kerk uitgewerkt. Deze vier 

zijn uitgebreid met de werkgroep besproken en voorgelegd aan de 

achterban  (kerk en dorp).

Daaruit is een uiteindelijke keus van drie opties gemaakt;

1   Een multifunctionele ruimte die mogelijk in de toekomst 

   aansluit op de sporthal / school of dorpshuis, en met de 

   kerkfunctie aan de voorzijde (grote straat). 

2        Naast de kerkfunctie een schoolfunctie en kinderdagverblijf

   in de huidige pastorie. 

3        De kerk met daarbinnen een buurtvoorziening met functies die 

   momenteel in het parochiehoes vertegenwoordigd zijn.

Afgevallen is een optie waarbij het voorste deel van de kerk 

getransformeerd wordt in een aantal woningen, omdat de voorkeur 

van de werkgroep ging naar een sociaal-maatschappelijke invulling die 

tevens fi nancieel rendabel kunnen zijn.

Deze varianten zijn in dit rapport uitgewerkt, ontworpen en fi nancieel 

doorgerekend, op basis van de cultuurhistorische analyse. 

Daarnaast worden er praktische adviezen gegeven voor verbetering 

van het omringend terrein, afgestemd op de verschillende mogelijke 

nevenbestemmingen.

Deze bevindingen vindt u terug in de delen E tot en met H.
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Deel A Cultuurhistorische analyse
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2.1 Kerkgeschiedenis

Ten zuidwesten van Hengelo ligt het esdorp Beckum. De geschiedenis 

van Beckum gaat terug tot de 12e eeuw, wanneer melding gemaakt 

wordt van boerderijen als Het Rootgerink en Het Altena. Van een 

dorp met een kern was lange tijd geen sprake. De verspreid gelegen 

boerderijen lagen erg afgelegen en een goede verbinding met het 

nabij gelegen Hengelo en Haaksbergen werd pas tussen 1916 en 1917 

gerealiseerd. 

De kerkgeschiedenis van Beckum gaat terug tot 1500. De kerkelijke 

gemeente behoorde eeuwenlang tot de parochie van de Heilige 

Blasius in het nabij gelegen Delden. 

Hier kwam rond 1819 verandering in, toen bij een Markevergadering 

besloten werd land af te staan voor de bouw van een Rooms 

Katholieke kerk. Waarschijnlijk werd deze kerk rond 1822 gerealiseerd. 

Het was een zogenaamde Waterstaatskerk: een  benaming voor 

Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 werden 

gebouwd met fi nanciële steun van de landelijke overheid. Het ontwerp 

en de bouw van dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring 

en controle door ingenieurs van het ministerie van Waterstaat, vandaar 

de naam. 

In 1894 werd de kerk uitgebreid met een woonhuis annex 

catechismuskamer. 

Na de aanleg van een betere verbindingsweg groeide ook het 

inwonersaantal van het dorp Beckum gestaag. Hierdoor werd het 

bestaande kerkje al snel te klein. In 1919 wordt daarom voor het eerst 

een collecte gehouden voor de bouw van een grotere kerk. 

Pastoor Osse, een van de meest bekende en geliefde pastoors van 

Beckum, werd belast met de bouw van de nieuwe kerk, waarvan 

in 1936 de eerste steen werd gelegd. De kerk werd op 5 juni 1938 

ingewijd.

Een paar jaar later, in 1943, kwam ook de naastgelegen pastorie 

gereed. 

2  Een korte geschiedenis 

2.2 Architect Johannes Sluymer sr (1894-1979)

Het ontwerp van de H. Blasiuskerk is afkomstig van Johannes 

Sluymer sr. Deze in 1894 Enschede geboren en getogen architect, 

was zoon van een aannemer. Na zijn opleiding en werk bij 

diverse bekende architectenbureaus, richtte hij in 1919 zijn eigen 

architectenbureau in Enschede op. Door zijn werk bij architect Te Riele 

in Deventer, die ook vele bekende kerkontwerpen op zijn naam heeft 

staan, raakte Sluymer bekend met kerkenbouw. Eind jaren ’20 tot 

aan de oorlogsjaren ontwierp hij in Twente een aantal kerken die qua 

bouwstijl sterk aan elkaar verwant zijn. Fraaie voorbeelden staan in de 

gemeente Haaksbergen (Buurse en st. Isodorushoeve) en Boekelo. 

Hij was hierin ook beïnvloed door de architect A.J. Kropholler.

Die invloed komt ook tot uiting in het ontwerp dat hij maakte voor de 

kerk te Beckum:

- breed middenschip dat alle zitplaatsen voor gelovigen kan 

herbergen; smalle zijbeuken als gangpaden

- vrij lage kerk voor goede akoestiek

- van basilica afgeleide hoofdvorm met klokkentoren

- hoge stevige muren van schoon metselwerk

- onbewerkt metselwerk in het interieur (overdaad schaadt met zowel 

economische als morele beweegredenen)

- geen ingewikkelde plattegrond

Sluymer bouwde veelal in de stijl van de ‘Delftse school’, die in de 

jaren ’30, onder invloed van de economische crisis en als reactie op 

het Functionalisme van de jaren ervoor, een hoogvlucht nam. Ook 

Kropholler wordt gezien als aanhanger van deze Delftse school, al 

hield hij er vooral zijn eigen ideeën op na.
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Kamp, locatie huidige kerk Locatie eerste kerk 

Begraafplaats 
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2  Een korte geschiedenis 

2.3 Landschap en kerk

Het essenzwermdorp Beckum is ontstaan op een hoogte in het 

overwegend laaggelegen gebied van de voormalige marke Beckum 

of Bechem, zoals in een verkoopakte van het ‘Huis te Beckum’ uit 

1266 wordt genoemd. Vermoedelijk stond dat huis op de plaats van 

erve Altena, ten zuiden van de Binnen Beek. Tot halverwege de 20e 

eeuw had Beckum geen dorpskern. De boerderijen lagen verspreid 

bij de verschillende essen. Veel houtwallen en singels zijn inmiddels 

verdwenen

De kerk, het café en de school waren de belangrijkste openbare 

gebouwen. Beckum heeft van oorsprong geen ‘pleinruimte’. Voor de 

school, de kerk en het café en langs de openbare weg ‘vonden de 

gesprekken plaats’. In het laatste kwart van de 20e eeuw is een kleine 

kern ontstaan. De nieuwe weg, aangelegd in de jaren ’50 heeft de 

kern doorsneden. De ruimte voor de kerk functioneert als ‘plein’ met 

bijvoorbeeld de wekelijkse markt.

Rond 1900

De huidige kerk is gebouwd op een kamp ten zuidwesten van de 

eerste kerk (een kamp is een kleine akker omgeven door een singel). 

Op de uitsnede van de kaart van rond 1900 is de locatie van de 

eerste kerk, de begraafplaats, de school en de locatie van de nieuw te 

bouwen kerk zichtbaar (eerste uitsnede).

Nabij de eerste kerk ligt een voorname boerderij. Een gedeelte van het 

erfbos ten zuiden van deze boerderij behoort tot het huidige kerkbos. 

Ten zuiden en westen van de eerste kerk is een nutstuin gelegen 

(vermoedelijk een moestuin en fruitgaarde).

Rond 1950

Op de uitsnede van de jaren ’50 is de huidige kerk (met pastorie) als 

R.K gemarkeerd. De eerste kerk is afgebroken. 

Ten zuidoosten van de kerk ligt een vijver (blauwe vlek). Deze vijver is 

ontstaan door een afgraving ten behoeve van de bouw van de kerk. 

Ten oosten van deze vijver ligt een fruitgaarde. Deze gaarde behoorde 

bij de kerk. 

De singels (zichtbaar op de kaart van 1900) zijn verdwenen. De 

parkaanleg ten zuiden van de kerk en de pastorietuin ten zuiden en 

oosten zijn niet waarneembaar op de kaart, maar vermoedelijk wel in 

relatie met de bouw van de kerk en pastorie ontwikkeld.

Nabij de pastorie heeft een ‘droogloods’ gestaan waarin kruiden 

werden gedroogd. 

Opvallend op deze uitsnede is de nieuwe doorgaande weg, getrokken 

dwars door de structuur van het kleinschalige Beckum. Het dorp werd 

hierdoor in tweeën gesplitst met de school (huidige parochiehuis) 

en het café aan de ene zijde en de kerk en de begraafplaats aan de 

andere zijde. 

Huidige situatie en toekomst

De huidige school is in de jaren ’70  ten oosten van de kerk gebouwd. 

De oude school doet dienst als parochiehuis. Hier vinden vele 

activiteiten plaats. Ten oosten, op de locatie van de fruitgaarde, zijn 

de sportvelden aangelegd met een sportkantine en kleedkamers. 

Door het toevoegen van deze functies is er rondom de kerk veel 

‘levendigheid’ ontstaan. 

De recente ontwikkeling van een WoZoCo en de mogelijke invulling 

van de kerk zelf zal dit alleen maar versterken.
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Deel B  Kwaliteiten
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3.1 KERK 

3.1.1 Exterieur 

Hoofdvorm 

De H. Blasiuskerk is een driebeukige kruiskerk ofwel pseudobasiliek. 

Aan de voorzijde bevindt zich een vrij brede toren met ingesnoerde 

torenspits. De toren heeft een klokkenstoel met klokken en aan 

drie zijden galmgaten. Boven de galmgaten zit een uurwerk. Het 

metselwerk van de kerk is opgetrokken in de lokaal afkomstige ‘osse-

steen’ vernoemd naar de eerste pastoor van de kerk.  

Kap

De kerk heeft een steil zadeldak belegd met een schakering van 

rode en gesmoorde pannen. De kapconstructie is van hout en beide 

dakvlakken zijn geheel gesloten. Op de kruising van dwarsbeuk en 

middenschap zit een dakruiter. 

Gevels en gevelopeningen 

De zijgevels hebben vier traveeën tot het dwarsschip, die door 

steunberen geleed worden. Tussen de steunberen bevinden zich 

gotische vensters met glas-in-lood van lichtgekleurde glazen ruitjes. 

Aan de buitenzijde bevindt zich achterzet beglazing.

In het priesterkoor bevinden zich ronde vensters met daarin glas-in-

lood voorstellingen. Deze wijken qua voorstelling en kleur af van de 

‘gewone’ vensters in de zijbeuken. De dwarsbeuken hebben grote 

ronde vensters met zandsteden lekgoten. Ook hierin zit een glas-in-

lood vulling met achterzetbeglazing.

Onder de gevelopeningen behoren ook de hoofdentree, die zich in 

het midden van de toren bevindt. De entree heeft een houten deur 

onder lichte toog en is toegankelijk via een aantal treden. De deur 

ligt verdiept, het portiek wordt gevormd door een aantal gemetselde 

bogen, afgewerkt met zandstenen aanzetstukken en sluitsteen. Boven 

de deur zit een rond venster. Boven het portiek prijkt een stenen 

heiligbeeld.

1.

2.

3.

3 Kwaliteiten van de gebouwen 



1.  Hoofdingang met fraaie houten deur en sier 

smeedijzeren beslag. De portiek is afgewerkt met 

zandstenen details langs de muren zitten leuningen.

2.  Voorzijde: in het midden van de toren de entree, 

daarnaast aan de rechterkant de devotiekapel en links 

de aula.

3.  Het ensemble van kerk en pastorie en parkaanleg.

4.  Zicht op de kerk vanaf de Haaksbergerstraat.
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4.
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3.1.2 Waardering exterieur kerk 

Het exterieur van de kerk heeft een hoge waarde. Het is een gaaf 

bewaard voorbeeld van een kruiskerk opgetrokken in een aan de 

‘Delftse school’ verwante bouwstijl. De kerk is tevens een gaaf 

bewaard voorbeeld binnen het oeuvre van architect Sluymer. In het 

ontwerp komen zijn ontwerpprincipes duidelijk naar voren. 

Vanwege de hoge waarde is de ontwikkelingsruimte van de diverse 

onderdelen van de kerk klein. Hoewel zeer gaaf aanwezig hebben de 

serie lancetvensters in de zijgevels van de kerk de meeste ruimte voor 

ontwikkeling. Het is niet de bedoeling dat alle vensters verdwijnen, 

maar als een aantal gewijzigd of verwijderd wordt kan men nog steeds 

de oorspronkelijke bedoeling van de architect voor de kerk afl ezen. De 

minder hoge waarde zit hem dan vooral in het feit dat er meerdere van 

zijn. Ook hergebruik van de glas-in-lood vulling van de vensters kan 

een optie zijn. 

3.1.3 Interieur

Plattegrond/indeling

De kerk heeft een kruisvorm, bestaande uit een driebeukig schip met 

het kenmerkende brede middenschip en zeer smalle zijbeuken, en 

een wat gedrongen dwarsbeuk. Een ander belangrijk aspect van de 

plattegrond is de vrije rondgang achter het priesterkoor, een van de 

typische kenmerken van kerkelijke architect Sluijmer.  

Aan weerszijden van de narthex bevinden zich kapellen; een hoek 

van de devotiekapel is uitgespaard voor de gemetselde torentrap naar 

het koor en de klokkenruimte. Opvallend in de plattegrond zijn ook 

de biechtstoelen, die niet als losse meubilairstukken in de zijbeuken 

staan, maar die in de plattegrond als aparte ruimten zijn meegenomen 

in de oksels van de midden- en dwarsbeuk. Hiervoor heeft Sluijmer 

waarschijnlijk gekozen vanwege de smalle afmeting van de zijbeuken. 

Het priesterkoor heeft een natuurstenen altaartafel en een altaarhek 

van hetzelfde soort zwarte natuursteen.

1.

2.

3.

3 Kwaliteiten van de gebouwen 
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7.

4.

5.

6. 8.

1.  De ingang naar twee biechtstoelen met de

kenmerkende deurvorm die ook elders in de kerk

gebruikt is.

2.  Op de voorgrond (rechts) een detail van zandstenen 

aanzet stuk op een van de gemetselde pijlers.

3.  De vloer van tegels is integraal aanwezig.

4.  Gemetselde gewelven; een spel van vlakken, ribben 

en subtiele kleurschakeringen. 

5.  Koor.

6 en 8. Het originele bankenplan met fraai bewerkte 

houten banken.

7.  Het spel van pijlers en gewelven. In de gebruikte 

steensoort zitten lichte kleurschakeringen die het 

geheel een levendige uitstraling geven.
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Afwerking

Het ‘hoofdmateriaal’ van de kerk wordt gevormd door de osse-steen. 

Zowel gevels als pijlers als gewelven zijn daaruit opgetrokken en zijn 

onbewerkt gelaten. De stenen hebben een lichte kleurschakering 

en een ietwat onregelmatige vorm, die de onbewerkte vlakken heel 

levendig maken.

Kapitelen en aanzetstukken zijn van gele Bentheimer zandsteen. 

Tegenover de bruine bakstenen steekt dit mooi af. In de kerk is 

nauwelijks losse of extra decoratie aanwezig. De decoratie bestaat 

uit de uitstraling (kleur en textuur) van de gebruikte materialen en de 

helderheid van het ontwerp.

Op de vloer van liggen vierkante natuursteen tegels. 

Inrichting

Het middenschip heeft zo’n 500 zitplaatsen die gevormd worden door 

een vast bankenplan, uitgevoerd in hout. In het priesterkoor staat een 

Maarschalkerweerd orgel, dat eerder op het koor stond. 

De verlichting lijkt niet voor de kerk ontworpen te zijn. 

3.1.4 Waardering interieur kerk 

Het interieur van de kerk is zeer waardevol omdat het heel gaaf 

aanwezig is. Zowel de plattegrond als de afwerking zijn sinds de bouw 

van de kerk niet of nauwelijks gewijzigd. De materialen zijn met zorg 

gekozen en prachtig op elkaar afgestemd. De architectuur spreekt 

zowel aan de buiten als aan de binnenkant van de kerk. 

De verlichting wordt minder hoog gewaardeerd omdat deze niet voor 

de kerk ontworpen lijkt te zijn. De vloertegels, hoewel wel consequent 

doorgelegd, zijn ten opzichte van de overige gebruikte materialen ook 

minder waardevol. 

3 Kwaliteiten van de gebouwen 

1.

2.
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6.

3.

4.

5. 7.

1.  Detail van de afwerking van het koor.

2.  Mariakapel.

3.  Altaartafel en koorhek zijn van zwaar natuursteen. 

Erachter het verplaatste Maarschalkerweerd orgel.

4.  Glas-in-lood in het priesterkoor.

5.  Veelvuldig gebruikte ossestenen.

6. Gemetselde torentrap.

7.  Kap constructie.
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3.2 SACRISTIE EN PASTORIE

3.2.1 Exterieur 

Tussen de kerk en de pastorie bevindt zich de sacristie. Deze is 

ondergebracht in een eenlaags bouwvolume, met kap. De sacristie 

bestaat uit twee ruimten en heeft een ingebouwde kluis en een 

portaal en trapopgang naar de ruimte onder de kap. In een latere 

periode is de bijkeuken van de pastorie uitgebreid in een langwerpige 

uitbouw aan de achterzijde die de tuin van de pastorie en de ruimte 

achter de sacristie scheidt. Het is onduidelijk wanneer dit gebeurd is, 

de keuken is wel in stijl van de sacristie en pastorie opgetrokken. 

De pastorie is opgetrokken over twee bouwlagen en onder een 

met shingles gedekt dak. Het is onduidelijk of dat ooit pannen 

zijn geweest. De kopse gevel heeft een uitbouw met grote 

vensterpartijen. Deze zijn orgineel. De vensterpartijen op de verdieping 

hebben gewijzigde kozijnen. 

3.2.2 Interieur

De indeling van zowel de sacristie als de pastorie zijn helder en 

kenmerken zich door geschakelde ruimte aan een gang. De afwerking 

van het interieur is niet zo bijzonder als die van de kerk; er is een 

aantal aardige details kenmerkend voor de tijd van het ontwerp (eind 

jaren ’30) zoals de ensuite deuren in de salon en de travertin ombouw 

van de kachel. In de salon zijn voorts twee inbouwkasten aanwezig. 

De verdieping is niet onderzocht; de afwerking van plafonds en 

wanden is niet van waarde.

3.2.3 Waardering

Indeling: de plattegrond is wel waardevol, maar er zit voldoende 

ruimte in om te wijzigen (ruimten verkleinen en/of vergroten)

Details (ensuitedueren, ombouw haard, inbouwkasten) zijn wel 

waardevol, maar kunnen ten behoeve van de nieuwe funtie gewijzigd/

gemoderniseerd.

3 Kwaliteiten van de gebouwen 

1.

3.

2.
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7.

4.

5.

8.

1.  Sacristie aan de achterzijde.

2.  Pastorie aan de voorzijde met portiek op de hoek

3. Pastorie aan achterzijde; rechts op de foto de lage 

aanbouw met keuken.

4. en 5. In de kamer aangrenzend aan de kamer van 

de pastoor zitten een aantal aardige details zoals 

deensuitedeuren en de kachelombouw van travertin

6. De eenvoudige keuken is niet van waarde. De

uitbouw is wel in stijl, maar voor de waarde van

het ensemble van ondergeschikt belang.

7. Aanbouw met balkon.

8. Sacristie met originele kasten (rechts) de kasten 

links zijn uit jaren ’60 en minder waardevol.

6.
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4.1 Landschap en omgeving van de kerk

4.1.1 Beschrijving

De oorspronkelijke structuur van Beckum, een essenzwermdorp, 

is ‘los’ van opzet. Het dorp kent van oorsprong geen dorpsplein: 

belangrijke sociale voorzieningen als de school, de kerk(en), het café 

en de begraafplaats, lagen verspreid. 

Beckum is kleinschalig door een veelheid van beplanting van bosjes, 

singels, bomenrijen, fruitgaarden, losse bomen en hagen. De 

afwisseling in besloten en openheid, de variatie in erven en gebouwen 

draagt bij aan deze kleinschaligheid. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw is het dorp doorsneden 

door de nieuwe weg. Nabij de huidige kerk hebben zich nieuwe 

ontwikkelingen voorgedaan: ten oosten is een nieuwe school met 

sportkantine gebouwd, sportvelden zijn aangelegd. De kerk is 

grotendeels visueel gescheiden van de sportkantine en sportvelden 

door een beplanting van bosplantsoen. Vanuit de privétuin van de 

pastorie, is over de vijver een gedeelte van de sportvelden zichtbaar. 

De fruitgaarde is in zijn geheel verdwenen en heeft plaats gemaakt 

voor de sportvelden.

De huidige kerk met pastorie bestaat uit een kerkruimte met een voor- 

en zijplein, een parkaanleg terzijde van de kerk en een pastorietuin 

nabij de pastorie. De parkaanleg is deels achterstallig in onderhoud. 

De aanleg heeft een ‘Engelse opzet’ met solitairen, groepen met 

groenblijvers (conifeer, rododendron, hulst), grasvlakken met gebogen 

lijnen en perken met bloeiende struiken. De structuur van de aanleg 

is nog herkenbaar aanwezig. Het voorplein is in de jaren ’70 verdicht 

door een borderbeplanting. Het zijplein is in gebruik als parkeerplaats 

en geheel bestraat. 

De pastorietuin met vijver en nutsgedeelte (moestuin) is nog 

aanwezig. Nabij de nutstuin staat een gebouw dat dienst doet als 

kleedruimte voor de sportvelden. Achter de kerk is een garage 

gebouwd in de jaren ’80. 

4 Omgeving van de kerk

4.1.2 Waardering

Landschap

Het ontbreken van een centrale pleinruimte is karakteristiek voor het 

dorp Beckum. De oude school (nu parochiehuis), de locatie van de 

oude kerk,  de begraafplaats, de huidige kerk en het café vormen 

landschapplijk belangrijke (cultuurhistorische) dragers. Deze gebouwen 

en plekken hebben ook een belangrijke sociale functie voor het 

dorp. Oude plekken, gebouwen en (zicht- en functioenle)relaties zijn 

waardevol te behouden en door te ontwikkelen. 

De vraag naar een of meerder ‘gezamenlijke ruimten’, leeft in het 

dorp. Het is een ontwerpopgave, een ruimte, of meerdere ruimten te 

ontwikkelen die een dergelijke functie kunnen vervullen. De huidige 

ruimten rond de kerk met de functies als school, sportkantine, 

sportvelden en de recente ontwikkeling van een WoZoCo bieden 

hiertoe kansen. De parkaanleg rond de kerk krijgt een nieuwe functie 

en zou hersteld kunnen worden. 

Zowel nieuwe visuele als functionele relaties zouden gelegd kunnen 

worden. 

De nieuwe weg, een dwingende lijn, doet afbreuk aan 

bovengenoemde karakteristieken van variatie en losheid. Het vormt 

een ontwerpopgave deze lijn zowel ruimtelijk als functioneel beter te 

laten voegen naar de oorspronkelijke structuur.
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4.1.

2.

5.

1.  Voorbeeld van een droogloods.

2.  De nieuwe weg doorsnijdt het dorp, een

onderdoorgang naar de oude school (huidige

parochiehuis).

3. Locatie eerste kerk en routing naar begraafplaats.

4.  Het zandgat, ‘de vijver’ in de pastorietuin.

5.  De kerk met ‘engelse’ parkaanleg.

3.
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4 Omgeving van de kerk

Omgeving van de kerk

De (open)pleinruimte rond de kerk, de parkaanleg en de pastorietuin 

zijn van landschappelijke waarde. De open ruimte voor de kerk is van 

belang voor de beleving van de kerk als monumentaal gebouw op de 

voormalige kamp. 

De parkaanleg zorgt voor een binding van de kerk met de pastorie. De 

engelse opzet van deze aanleg geeft alure aan het gehele ensemble. 

Het ensemble krijgt hierdoor een meerwaarde. 

De pastorietuin als privé tuin bij de pastoriewoning is van waarde 

vanwege de oorspronkelijke functionele relatie van woning met (nuts)

tuin. Dit is in het algemeen kenmerkend voor pastoriewoningen. 

Specifi ek is in de privétuin de afwisseling van sier en nut van waarde. 

De parkaanleg is in slechte staat van onderhoud en heeft in de jaren 

’70 wijzigingen ondergaan. Nieuwe beplanting  is toegevoegd aan de 

zijden. Ook het voorterrein en de plint van de kerk is ingeplant met 

struiken. Door deze wijzigingen zijn de karakteristieken van de Engelse 

aanleg, alsook het zicht op de kerk verloren gegaan. Veel beplanting is 

fors uitgegroeid en verstoort daarmee het zicht op het ensemble van 

kerk en pastorie.

Enkele kenmerkende elementen zijn nog aanwezig zoals groepen 

groenblijvende beplanting, grasvlakken en enkele solitairen. 

De pastorietuin is nog gaaf in opzet. Zowel het sier- als nutsgedeelte is 

nog aanwezig. De kleedruimte doet afbreuk aan de kwaliteit van deze 

tuin.

Opvallende elementen

Opvallende elementen zijn de’ droogloods’ en de vijver. De vijver geeft 

de privétuin rond de pastorie een meerwaarde. 

De ‘droogloods’ is cultuurhistorisch van waarde. Er is geen beeld 

beschikbaar van de voormalige drooglooods. De ‘droogloods’ zou als 

element herontwikkeld kunnen worden. Een kantine of kleedkamer 

zou hierin kunnen worden ondergebracht. 
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3.

5.

1. 4.

2.

1.  De voorruimte (voormalige kamp)

bij de kerk,

2.  De zijruimte (voormalige kamp) bij de kerk.

3.  De overgang van de engelse

parkaanleg naar de privé tuin bij de

pastorie, scheiding met haag van

conifeer.

4.  Het bosplantsoen achter de kerk.

5.  Solitairen en groenblijvers en grasvlakken in

de Engelse aanleg.
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Deel C Transformatieruimte
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5.1 Gebouwen

5.1.1 Algemene uitgangspunten bij transformatie

onderstaande uitgangs(anker)punten zijn bedoeld om belangrijke 

waardevolle onderdelen of elementen van zowel gebouwen als 

omgeving te waarborgen.

In onderstaande lijst wordt voor de gebouwen (kerk, sacristie en 

pastorie) uiteengezet wat de onderdelen zijn die hoog gewaardeerd 

worden. Daarvoor geldt in principe dat deze onderdelen behouden 

moeten blijven.

Daarnaast is er een categorie die minder hoog gewaardeerd zijn. Dit 

zijn onderdelen die weliswaar waardevol zijn, maar ten behoeve van 

een nevenfunctie gewijzigd kunnen worden.

Bij een transformatie gaat het vooral om het maken van afgewogen 

keuzes. Alles willen bewaren is geen optie, alles slopen en nieuw 

bouwen evenmin.

5.1.2 Kerk exterieur

Hoge waardering

Hoofdvorm/plattegrond

- kruisvorm (driebeukige pseudobasiliek)

Kap/kapvorm/kapbedekking

- zadeldak met rode pannen (inc houten kapconstructie)

-  gesloten dakvlak

Gevels

- ritmiek en geledingen in de gevels, maat tussen de steunberen 

 is bepalend voor eventuele doorbraak 

-  materiaalgebruik van de gevels (ossesteen gecombineerd met 

 zandsteen details)

Gevelopeningen

- de ronde glas-in-lood vensters in de absis  

- grote ronde vensters in de dwarsbeuken

- veelal gebogen deuropeningen en houten deuren

Toren

- de toren en spits inclusief klokkenstoel en klokken

- de geslotenheid van de toren op galmgaten en paar smalle 

 trapvensters na

Minder hoge waardering

- lancetvensters in zijgevels 

5.1.3 Kerk interieur

Hoge waardering

Plattegrond/indeling interieur:

- driebeukig schip (smalle zijbeuken en breed middenschip)

- kruisvorm

- omgang rond absis

- kapellen, biechthokken, aula 

- liturgisch centrum in en nabij absis

Afwerking:

- ontbreken van een afwerking van wanden en plafonds; steen is 

 overal zichtbaar (soberheid, weinig losse decoraties)

- metselwerk van gewelven, trappen, zuilen, koor

-  bankenplan met originele houten kerkbanken 

-  orgel

Minder hoge waardering

- vloertegels 

- verlichting 

5  Transformatieruimte gebouwen en landschap
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5.1.4 Pastorie/sacristie exterieur

Hoge waardering

- sacristie heeft een ondersteunend karakter voor de kerk, dit komt 

 tot uiting in de geringere hoogte. Ondergeschiktheid is van belang

Minder hoge waardering

- ruimte onder kap sacristie kan beter benut; mogelijkheden voor 

 betere daglichttoetreding (bij voorkeur aan achterzijde en 

 bescheiden)

- kapbedekking van de pastorie

5.1.5 Pastorie/sacristie interieur

Hoge waardering

- originele kasten uit bouwtijd in sacristie

- kluis

- getoogde houten binnendeuren

- jaren ’30 kenmerken: ensuitedeuren op begane grond pastorie, 

 travertin kachelombouw, inbouwkasten

- originele kozijnen pastorie

Minder hoge waardering

- kasten jaren ‘50/’60 in sacristie

- inrichting van de keuken (tegelwerk/keukenblok, vloerafwerking)

- interieurafwerking van pastorie en nevenruimten (wanden, vloeren 

 en plafonds)

- niet originele kozijnen verdieping pastorie

5.1.6 Ensemble kerk en pastorie

Hoge waardering

-  L-vorm met sacristie als lager verbindingselement

Minder hoge waardering

- garage is niet waardevol
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5  Transformatieruimte gebouwen en landschap

3.1.

4.2.
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5.2 Landschap, kerkruimte en pastorietuin

Als algemeen uitgangspunt voor transformatie stellen wij:

GEEF DE KERK EN HET LANDSCHAP DE RUIMTE

Wij lichten dit toe aan de hand van beelden.

1. Verwijder de (border)beplanting op het voorterrein, hierdoor wordt 

de openheid van de voormalige kamp hersteld en daarmee de zichtlijn 

naar de kerk en de pastorie.

2. Herstel de zichtrelatie met de kerk en de pastorie, herstel de 

karakteristiek van de ‘Engelse’ parkaanleg. Het nieuwe gebruik vormt 

een aanleiding.

3. Verwijder de beplanting aan de plint van de kerk, dit geeft een 

meerwaarde aan de monumentale kerk.

4. Herstel visueel en functioneel de relatie met de locatie van de 

eerste kerk, zoek naar ontwikkelruimte voor nieuwe functies ten 

noorden en oosten in relatie met de huidige kerk.
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Deel C Eisen liturgie
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Schrijven ten behoeven van de vergadering van de werkgroep

Voor het bouwen van een kerk ging men dikwijls uit van het diepe, 

gelovige gezegde: Voor God is het mooiste nog niet mooi genoeg. 

Men streefde naar volmaaktheid en perfectie.  Dit heeft men ook 

zeker gedaan, toen de heilige Blasiuskerk in Beckum is gebouwd. 

En dit verdient ook in onze tijd een uiterste inspanning voor van de 

liturgische ruimte voor de geloofsgemeenschap. Een gelovige is graag 

trot op de eigen kerk. Dit is in Beckum ook zo en dit moet ook zo 

blijven.

De inrichting van de liturgische ruimte is niet de bevoegdheid van 

de locatieraad, ook niet de bevoegdheid van het parochiebestuur. 

Voor de inrichting of herinrichting wendt men zich tot de Diocesame 

Liturgische Bouw en Adviescommissie (Voorzitter M. Boeser R.A.). 

Deze commissie komt dikwijls ter plaatse zich oriënteren over de 

wensen en de mogelijkheden. En het is deze commissie die een 

advies uitbrengt aan de bisschop. De bisschop is het, die uiteindelijk 

de machtiging verleent om tot veranderingen over te gaan.

Het is de plaatselijke gemeenschap, die ieder weekend viert. De 

treunis dat de grote en mooie kerk van pastoor Osse in onze tijd niet 

meer nodig is moet door de herinrichting van de kerk doorbroken 

worden. De locatieraad is van mening dat een  liturgische ruimte voor 

250 personen kan voldoen aan de vieringen, die gebruikelijk zijn  in 

de weekenden en met Pasen en Kerstmis. Dit aantal verdient nadere 

bestudering en nader overleg met de dorps-gemeenschap om  ook 

bij een grote Avondwake of een grote Uitvaart voldoende capaciteit te 

hebben.

Voor de inrichting van de liturgische ruimte kan men verwachten dat 

het bisdom uitgaat van een bijzondere plaats voor het tabernakel. In 

de liturgische handboeken staat dat het tabernakel zich bevindt in 

het “pars maior”,  hetgeen men kan vertalen met  het mooiste of 

voornaamste gedeelte van de kerk. Dit verdient aandacht, omdat het 

tabernakel  vanuit de geloofstraditie de plaats is, waar men voor knielt 

of die men begroet. We constateren dat men dus ook bij de huidige 

plaats van het tabernakel vragen kan stellen.
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Men spreekt in kringen van de liturgie op dit moment over een 

doopeiland. Hiermee bedoelt men de ruimte voor de doopvont, 

waarin gebruikelijk  ook de paaskaars wordt geplaatst. De huidige  

plaats van de doopvont voldoet niet bij een gemeenschap van meer 

dan 30 personen bij een viering. Men loopt bij een groter gezelschap 

van de banken naar het priesterkoor en weer terug en dit geeft een 

rommelig gevoel.

Als de gemeenschap in de liturgie samenkomt, dan hoopt men één 

geheel te vormen met elkaar.  Vermeden moet worden, dat men 

een toneelachtige opstelling heeft. Liturgie is geen optreden van een 

voorganger of een zangkoor. Een zangkoor zal bij een herinrichting 

ook niet meer  achter een altaar worden geplaatst. Dit is een 

voortschrijdend inzicht, wat zeker aandacht vraagt in onze Blasius kerk 

omdat we te maken hebben met een heel diep priesterkoor.

In de vergadering van 8 maart heeft de locatieraad zich hierover 

gebogen. 

In het pastoresteam van 11 maart komt dit schrijven aan de orde in 

het pastoraleteam. 

Dit schrijven wordt tevens gestuurd aan de man van bouwzaken in 

het parochiebestuur van de H. Geestparochie, Marinus Ros, in de 

hoop dat we samen tot goede inspiratie mogen komen.

Delden 9 maart 2010 pastoor J.A.M. Huisman
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Architectonische uitwerkingDeel E 
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6.1 Kerk en multifunctionele ruimten

Begane grond

Kerkruimte 444m2 BVO
Multifunctionele ruimten (commercieel)
759m2 BVO

Exclusief gebruik kerk
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Verdieping

Kerkruimte 63m2 BVO
Multifunctionele ruimten (commercieel)
486m2 BVO
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6.1 Kerk en multifunctionele ruimten

Doorsnede
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Referentiebeelden
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6.2 Kerk en school/kinderdagverblijf

Begane grond

Kerkruimte 453m2 BVO
School 580m2 BVO
Kinderdagverblijf 170 m2 BVO

Kerkruimte 265m2 BVO
School 768m2 BVO
Kinderdagverblijf 170 m2 BVO

Exclusief gebruik kerk
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Verdieping

Kerkruimte 216m2 BVO
School 327m2 BVO
Kinderdagverblijf 133m2 BVO

Kerkruimte 45m2 BVO
School 498m2 BVO
Kinderdagverblijf 133m2 BVO
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6.2 Kerk en school/kinderdagverblijf

Doorsnede



45

Kerk in de steigers BeckumKerk in de steigers Beckum

Referentiebeelden
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6.3 Kerk en buurtvoorziening

Begane grond

Kerkruimte 897m2 BVO
Buurtvoorziening 306m2 BVO

Kerkruimte 760m2 BVO
Buurtvoorziening 443m2 BVO

Kerkruimte 897m2 BVO
Buurtvoorziening 306m2 BVO

Exclusief gebruik kerk
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Verdieping

Kerkruimte 45m2 BVO
Buurtvoorziening 348m2 BVO
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6.3 Kerk en buurtvoorziening

Doorsnede
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Referentiebeelden
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Uitwerking landschap, kerkruimte 
en pastorietuin

Deel F 
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Kerk en multifunctionele ruimten
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Kerk en school/kinderdagverblijf
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Kerk en buurtvoorziening
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Parochietuin





Reactie op architectonische uitwerkingDeel G 
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Reactie op architectonische uitwerking

Ad 1 kerk en multifunctionele ruimten (commercieel)

In dit plan is het liturgisch centrum van de kerk naar de voorzijde van de 

kerk verplaatst. Hierdoor bevindt het zich niet langer in het priesterkoor, 

maar zijn altaar, doopvont en tabernakel verplaatst naar een verhoogde 

strook direct achter de dwarsbeuk. De kerkruimte is door een wand 

afgescheiden van de daarachter gelegen ruimte die voor meerdere 

functies in gebruik genomen kan worden. Hierin is een verdieping 

gemaakt en komt een lift. Ook de pastorie wordt hierbij in gebruik 

genomen voor nader in te vullen functies. 

Voordelen

- kenmerkende vorm van de plattegrond van de kerk en pastorie blijft 

behouden

- relatief weinig wijzigingen aan gave exterieur van de kerk

- groot deel van het gave bankenplan, de mariakapel, de aula en 

biechtstoelen kunnen behouden blijven

- koor wordt weer als koor gebruikt

- de voorruimte bij de kerk vraagt geen nieuw gebruik

- de buitenruimte van pastorietuin en park kunnen gebruikt worden als 

gezamenlijke lunch en/of zitplekken bij de ruimten

Nadelen

- koor staat weer verder van het liturgisch centrum af 

- beleving van de gehele kerk is door scheiding niet geheel meer mogelijk; 

wel worden in de multifunctionele ruimten glazen wanden gebruikt om 

de ruimtelijke beleving van het voormalige koor zo beleefbaar mogelijk 

te houden

- door de commerciële ruimten te ontsluiten aan de zuidzijde (huidige 

ingang), zou met begrafenissen en /of trouwerijen in samenhang met 

het parkeren bij de commerciële ruimten een hogere parkeerdruk 

kunnen ontstaan. Door de ruimte ook te ontsluiten aan de oostzijde zou 

dat voorkomen kunnen worden.

Ad 2 kerk en school 

In dit plan wordt het programma van de nabij gelegen basisschool en 

een eventueel kinderdagverblijf geprojecteerd.

Het kerkgedeelte blijft in het priesterkoor. Het altaar, tabernakel, orgel en 

doopvont worden verplaatst naar de achterzijde van het koor. Middels 

een ingebouwde tribune en een nieuw geplaatste banken kan de mis 

gevolgd worden. Kerkgedeelte en school worden van elkaar gescheiden 

door een afsluitbare wand. De dwarsbeuk van de kerk wordt uitgebreid 

met een klein nieuw volume. Waar zich nu de banken bevinden komen 

lokalen en een gang. De pastorie wordt ingedeeld als kinderdagverblijf 

en ondergaat daarvoor een aantal interne wijzigingen 

Voordelen

- liturgisch centrum blijft in priesterkoor

- de buitenruimte bij de pastorietuin, is zeer geschikt voor het invoegen 

van functies behorende bij een (kinderdagverblijf) KDV. De huidige tuin 

bestaat uit verschillende eenheden. De siertuin (gazon met border), de 

moestuin en de ruimte tussen garage en de kerk kunnen met nieuwe 

functies worden ingevuld:  een verharde speelplek, een speelgazon, 

een rustige speelplek, meubilair (zit- en speelmeubilair). Met hekwerken 

in combinatie met hagen kunnen de ruimtes functioneel worden 

gescheiden.

- het parkeren voor halen en brengen van de kinderen kan langs de zijde 

plaatsvinden. Dit (tijdelijk)parkeren kan in combinatie met het parkeren 

voor de kerk. De parkaanleg dient hiervoor te worden herontworpen.

- de garage kan gedeeld met de kerk en school gebruikt worden voor 

opslag van materiaal

- de ontwikkeling van en open speelplein, in combi met parkeren (in 

weekend), kan bijdragen aan herstel van de ruimtelijke kwaliteit van het 

voorplein. Er blijft ook ruimte voor de marktkramen.
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Nadelen

- relatief grote wijzigingen aan interieur van de kerk (zowel indeling als 

inrichting)

- beleving van de kerk veel minder door tribune midden in de zichtlijn

- aantasting van de plattegrond van de kerk door aanbouw

- de waterpartij moet goed worden afgescheiden voor de kinderen en 

er moet worden nagegaan of er giftige planten in de tuin staan. Het 

assortiment kan worden aangepast.

- bij begrafenissen en trouwerijen is het van belang het parkeren van 

kerk en KDV logistiek te regelen. Dit zal met namen door de week s’ 

middags een probleem kunnen zijn omdat de twee ingangen bijeen 

zijn gelegen. Een optie zou kunnen zijn bij de KDV tevens een entree te 

maken aan de oostzijde van de pastorie.

- de school vraagt om een buitenspeelruimte (met toestellen en 

zitplekken), een fi etsenstalling, een berghok, parkeerplekken en bankjes 

voor halen en brengen. Dit betekent een intensieve invulling. De 

kerkruimte, voor- en zijden zal juist aan kwaliteit winnen als de ruimte 

wordt opgeschoond: zo komt de kerk ‘vrij’ in de ruimte te staan. Dit 

is tegenstrijdig. De invulling van de buitenruimte van de school vraagt 

om een goed ontwerp/goede invulling van functies in de ruimte Zo zou 

met name de noordzijde intensiever kunnen worden ingevuld en de 

westzijde worden ontwikkeld als open (speel)plein. De zuidzijde blijft 

park. De buitenruimte nabij de gymzaal (noord-oostzijde) zou bij de 

herinrichting betrokken kunnen worden. De doorgaande routing voor 

auto’s aan de noordzijde zou verbroken kunnen worden.

 Ad 3 kerk en buurthuis

In dit plan blijft de inrichting en de plattegrond van de kerk zoveel mogelijk 

behouden. Alleen in het achterste gedeelte (het gedeelte direct na de 

ingang) wordt een nieuw volume in de kerk geplaatst (als het ware 

gehangen), waarin een theateropstelling gemaakt wordt. Het voormalige 

koor dient als toneel. Op de begane grond worden vergaderruimten 

geplaatst. Het liturgische centrum krijgt naast het vaste bankenplan 

een fl exibele opstelling voor kleine groepen. De pastorie behoudt zijn 

huidige functie

Voordelen

- liturgisch centrum blijft in priesterkoor

- de architectuur van de kerk wordt nauwelijks aangetast

- de buitenruimten van pastorietuin en park kunnen bij het gebruik 

betrokken worden. De WoZoCo draagt daar ook aan bij. 

Nadelen

- het gebruik geeft mogelijk meer parkeerdruk aan de zuidzijde. Met 

name s’avonds. We gaan er overigens van uit dat veel mensen op 

de fi ets komen. De mate van parkeerdruk moet worden nagegaan. 

De parkaanleg en het voorterrein kunnen worden ingericht op een 

wijze waar meer auto’s ‘te gast zijn’ bij bepaalde activiteiten. Als de 

auto’s weg zijn is het plein weer ‘voor de kerk’. De noordzijde van het 

parkeerterrein kan ook gebruikt worden. Ook bij deze optie valt aan te 

bevelen een ingang aan de oostzijde te maken zodat de parkeerdruk 

verdeeld kan worden over het terrein.
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Financiele doorrekening 

Kerk en multifunctionele ruimten

Deel H 



7.1 Kerk en multifunctionele ruimten (bouwkundig)

62
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7.1 Kerk en multifunctionele ruimten (bouwkundig)
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10.757 Voorlopige Ramingen Herbestemming Blasiuskerk te Beckem Variant 2 Kerk/MFA

BONGERS/JANSEN Tel: 0315 325847 Project H. Blasiuskerk Beckem

ADVIESBUREAU VOOR INSTALLATIE EN BESTURINGSTECHNIEK Fax: 0315 326315 Projectnr. 10.757

Hoofdstraat 61 Datum 16-6-2010

7011 AC Gaanderen

NL-FSB Omschrijving Kerkruimte MFA TOTAAL
474 m2 946 m2

5 Werktuigbouwkundige installaties
51 Warmteopwekkingsinstallaties 7.878€            15.723€          23.601€          
52 Rioleringsinstallaties 3.484€            15.467€          18.951€          
53 Waterinstallaties 4.148€            16.200€          20.348€          
54 Gasinstallaties 2.139€            4.269€            6.408€            
55 Koelinstallaties -€                   -€                   -€                   
56 Warmtedistributie-installaties 49.059€          97.911€          146.970€        
57 Ventilatie/Luchtbehandelingsinstallaties 56.311€          112.385€        168.696€        
58 Klimaatregelingsinstallaties 9.362€            37.367€          46.729€          
59 Brandslanghaspels 1.286€            2.566€            3.852€            
74 Sanitair 2.250€            7.500€            9.750€            

Totaal werktuigbouwkundige installaties 135.916€        309.388€        445.304€        

6 Elektrische installaties
61 Centrale elektrotechnische-installaties 2.376€            4.742€            7.118€            
62 Krachtstroom installaties 9.687€            22.290€          31.978€          
63 Verlichtingsinstallaties 57.384€          102.700€        160.084€        
64 Communicatie installaties 889€               3.902€            4.791€            
65 Beveiligingsinstallaties 8.888€            17.738€          26.625€          

Totaal elektrotechnische installaties 79.223€          151.372€        230.595€        

Totaal Gebouwgebonden installaties (W+E) variant 2 Kerk/MFA 215.139€        460.760€        675.899€        
Alle bedragen zijn excl. btw

Gehanteerde uitgangspunten: Uitgangspunten voor de installaties: 
Variantenboekje LKSVDD B0977 van 27 april 2010

7.1 Kerk en multifunctionele ruimten (installaties)



Financiele doorrekening 
Kerk en school/kinderdagverblijf

Deel H 
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7.2 Kerk en school/kinderdagverblijf (bouwkundig)
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7.2 Kerk en school/kinderdagverblijf (bouwkundig)
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7.2 Kerk en school/kinderdagverblijf (bouwkundig)



10.757 Voorlopige Ramingen Herbestemming Blasiuskerk te Beckem Variant 1 kerk/school/KDV

BONGERS/JANSEN Tel: 0315 325847 Project H. Blasiuskerk Beckem

ADVIESBUREAU VOOR INSTALLATIE EN BESTURINGSTECHNIEK Fax: 0315 326315 Projectnr. 10.757

Hoofdstraat 61 Datum 16-6-2010

7011 AC Gaanderen

NL-FSB Omschrijving Kerkruimte School KDV TOTAAL
599 m2 854 m2 276 m2

5 Werktuigbouwkundige installaties
51 Warmteopwekkingsinstallaties 9.956€            14.404€          4.655€            29.015€          
52 Rioleringsinstallaties 4.403€            13.451€          4.347€            22.200€          
53 Waterinstallaties 5.241€            14.625€          4.727€            24.593€          
54 Gasinstallaties 2.703€            3.854€            1.245€            7.802€            
55 Koelinstallaties -€                   -€                   -€                   -€                   
56 Warmtedistributie-installaties 61.997€          66.025€          21.338€          149.360€        
57 Ventilatie/Luchtbehandelingsinstallaties 71.161€          88.197€          39.589€          198.947€        
58 Klimaatregelingsinstallaties 11.830€          18.895€          6.107€            36.832€          
59 Brandslanghaspels 1.625€            2.242€            725€               4.591€            
74 Sanitair 3.750€            12.000€          7.500€            23.250€          

Totaal werktuigbouwkundige installaties 172.665€        233.691€        90.232€          496.588€        

6 Elektrische installaties
61 Centrale elektrotechnische-installaties 3.002€            4.281€            1.383€            8.667€            
62 Krachtstroom installaties 12.242€          20.122€          6.503€            38.868€          
63 Verlichtingsinstallaties 72.516€          59.193€          19.130€          150.840€        
64 Communicatie installaties 1.123€            3.523€            3.523€            8.169€            
65 Beveiligingsinstallaties 11.231€          16.013€          5.175€            32.419€          

Totaal elektrotechnische installaties 100.115€        103.131€        35.715€          238.961€        

Totaal Gebouwgebonden installaties (W+E) Variant 1 Kerk/school/KDV 272.781€        336.822€        125.947€        735.550€        
Alle bedragen zijn excl. btw

Gehanteerde uitgangspunten: Uitgangspunten voor de installaties: 
Variantenboekje LKSVDD B0977 van 27 april 2010
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(installaties)
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Financiele doorrekening 

Kerk en buurtvoorziening

Deel H 



80

7.3 Kerk en buurtvoorziening (bouwkundig)
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7.3 Kerk en buurtvoorziening (bouwkundig)
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10.757 Voorlopige Ramingen Herbestemming Blasiuskerk te Beckem Variant 3 kerk/theater/verg

BONGERS/JANSEN Tel: 0315 325847 Project H. Blasiuskerk Beckem

ADVIESBUREAU VOOR INSTALLATIE EN BESTURINGSTECHNIEK Fax: 0315 326315 Projectnr. 10.757

Hoofdstraat 61 Datum 16-6-2010

7011 AC Gaanderen

NL-FSB Omschrijving Kerkruimte Theater Vergaderen TOTAAL
740 m2 280 m2 276 m2

5 Werktuigbouwkundige installaties
51 Warmteopwekkingsinstallaties 12.299€          4.654€            4.587€            21.540€          
52 Rioleringsinstallaties 5.439€            4.578€            4.513€            14.530€          
53 Waterinstallaties 6.475€            4.795€            4.727€            15.997€          
54 Gasinstallaties 3.339€            1.264€            1.245€            5.848€            
55 Koelinstallaties -€                   -€                   -€                   -€                   
56 Warmtedistributie-installaties 76.590€          28.980€          28.566€          134.136€        
57 Ventilatie/Luchtbehandelingsinstallaties 87.912€          33.264€          32.789€          153.965€        
58 Klimaatregelingsinstallaties 29.230€          5.530€            5.451€            40.211€          
59 Brandslanghaspels 2.007€            760€               749€               3.515€            
74 Sanitair 2.250€            6.000€            4.500€            12.750€          

Totaal werktuigbouwkundige installaties 225.542€        89.824€          87.126€          402.492€        

6 Elektrische installaties
61 Centrale elektrotechnische-installaties 3.709€            1.404€            1.383€            6.496€            
62 Krachtstroom installaties 15.124€          8.173€            6.503€            29.800€          
63 Verlichtingsinstallaties 89.586€          39.977€          29.963€          159.527€        
64 Communicatie installaties 1.388€            1.155€            1.139€            3.681€            
65 Beveiligingsinstallaties 13.875€          5.250€            5.250€            24.375€          

Totaal elektrotechnische installaties 123.682€        55.958€          44.238€          223.878€        

Totaal Gebouwgebonden installaties (W+E) Variant 3 Kerk/Theater/Vergaderen 349.224€        145.782€        131.365€        626.370€        
Alle bedragen zijn excl. btw

Gehanteerde uitgangspunten: Uitgangspunten voor de installaties: 
Variantenboekje LKSVDD B0977 van 27 april 2010

7.3 Kerk en buurtvoorziening (installaties)
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7.4 Totaaloverzicht fi nanciën

Financieel overzicht bouwkundige kosten + installatietechnische kosten

Kerk met multifunctionele ruimten

Bouwkundig  € 1.031.569,89

Installaties €    675.899,00

Totaal   € 1.707.468,89 excl. BTW

Kerk met school/kinderdagverblijf

Bouwkundig  € 1.502.666,25

Installaties €    735.550,00

Totaal   € 2.238.216,25 excl. BTW

Kerk met buurtvoorziening

Bouwkundig  €    842.594,78

Installaties €    626.370,00

Totaal   € 1.468.964,78 excl. BTW
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