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opzet rapportage

herbestemming

Omschrijving
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• rapportage geeft in korte
bewoording onderzoeksresultaten weer
• opsomming van kenmerken
per onderwerp
• per onderwerp directe
weergave van aanknopingspunten voor herbestemming
• illustratief
• rapportagevorm is tevens
presentatievorm
• toon enigszins negatief om
urgentie bij alle betrokken
partijen en instanties aan te
geven
• geen standaardoplossingen,
creativiteit noodzakelijk
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kenmerken kerklocatie

kerklocatie

1. gebouw
2. terrein en omgeving
3. regio
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kenmerken kerkgebouw

kerklocatie

Exterieur
• bouwtijd 1952-1953
• toren uit 1959
• architect H.C. van de Leur
• traditionalistische stijl
• zwaar baksteen met toren,
apsis en doopkapel als
accenten
• voor het overige geen
opvallende gebouwonderdelen

één brok traditionalisme
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1

kenmerken pastorie

kerklocatie

Exterieur
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• bouwtijd 1859
• tegelijk gebouwd met
voormalige kerk (t.p.v.
begraafplaats)
• architect G. Gradussen
• klassieke stijl
• van oorsprong een
symmetrische opzet
• vrijstaand

vrijstaande, klassieke
pastorie
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kenmerken gebouw

kerklocatie

Gebouwstructuur kerk
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• heldere T-plattegrond
• enkele nevenruimten
• zeer breed middenschip
• smalle zijbeuken
• massieve muren
• betonnen dakconstructie,
waarschijnlijk een vroege vorm
van prefab in het werk
• groot vloeroppervlak: 900 m2
• groot gevoel van veel ruimte

grote afmetingen kerkgebouw
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kenmerken gebouw

Gebouwstructuur pastorie

kerklocatie

• diverse verbouwingen ondergaan
• hoge plafondhoogte
• handzaam vloeroppervlak:
pastorie 175 m2
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gunstige afmetingen
pastorie
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kenmerken gebouw

kerklocatie

Daglichttoetreding
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• redelijk aantal gevelopeningen
• glas-in-loodramen
• gekleurd glas in zijbeuken
tempert het licht
• door breed middenschip
brengt helder glas bovenin
veel licht in kerk
• bijzonder lichtinval op diverse
plekken (bijv. doopkapel)
• in vlak, betonnen dak van
waarschijnlijk in het werk
geprefabriceerde elementen,
zijn daklichten mogelijk
• dikke kerkmuren maken extra
gevelopeningen kostbaar
daglichttoetreding voor
grote ruimte goed, bij
opdeling beperkte
mogelijkheden
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kenmerken gebouw

kerklocatie

Kerkinrichting
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• preekstoel en altaar (van
oude communiebanken)
komen uit voorganger 1859
• orgel (J.J. Vollebregt 1855) in
1952 overgebracht vanuit
kapel in Den Bosch m.u.v.
front
• kerkbanken, biechtstoelen
etc. uit 1952
• overige inventarisstukken
zoals kruiswegstaties, beelden
etc. van diverse afkomst

kerkinrichting divers, veelal
verplaatsbaar
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kenmerken gebouw

kerklocatie

Monumentenstatus
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• kerk rijksmonument VANWEGE
klok (1640) en orgel (1855)
• klokkenstoel, uurwerk en
orgelfront niet meer in kerk
aanwezig
• orgel is in slechte staat
• onduidelijke monumentale
status kerkgebouw, zonder
meer gemeentelijk monumentwaardig
• pastorie gemeentelijk
monument
• oorlogsmonument aan zuidgevel van kerk is gemeentelijk
monument, al eens verplaatst
kerk onduidelijke monumentstatus, zonder meer gemeentelijk monumentwaardig
verbouwde pastorie
gemeentelijk monument
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kenmerken gebouw

kerklocatie

Onderhoudskosten
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• Monumentenwachtrapport
2015 meldt dat de onderhoudstaat goed is. Van de toren
redelijk (ivm voegwerk)
• Er wordt op het moment geen
gebruik gemaakt van de BRIM
regeling vanwege onduidelijkheid over het recht hierop
• Bij bouwzaken Bisdom Den
Bosch is geregistreerd dat
€ 93.800 nodig is voor
restauratie en € 10.700 per jaar
voor regulier onderhoud
• Staat van de pastorie is matig
ivm lekkage, scheuren achterzijde en oude installaties
goede onderhoudstaat
vergroot haalbaarheid
staat pastorie matig
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kenmerken terrein en omgeving

kerklocatie

Terrein / kadastraal bericht

13

• kerk, pastorie en begraafplaats
bevinden zich op perceel
B1733 met perceelgrootte
75 a 65 ca
• kadastraal omschreven als
Godsdienst uitvaart in tegenstelling tot het bestemmingsplan (zie verderop)
• omvangrijk perceel
• pastorietuin vormt groene wig
tussen kerk en begraafplaats
• kerk ligt aan twee pleintjes,
dorpsplein en Kloosterhof

omvangrijk perceel met
gunstige ligging pastorie en
kerk
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kenmerken terrein en omgeving

kerklocatie

Terrein bijzonderheden
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• kerk heeft 4 verschillende
gezichten:
• hoofdentree ligt niet aan de
doorgaande Grotestraat maar
verderop aan pleintje met
school
• zuidgevel met toren en
doopkapel vormt wand van
dorpsplein met dorpshuis
• aan doorgaande route ziet
men de oostgevel met toren,
apsis en pastorie
• aan de westkant liggen de
grote, groene pastorietuin en
begraafplaats

kerk heeft 4 gezichten naar
zijn omgeving
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kenmerken terrein en omgeving

kerklocatie

Bestemmingsplan 2013
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• bestemming gemengd
geldt voor het terrein met
kerk, pastorie en pastorietuin
• alleen de begraafplaats heeft
bestemming maatschappelijk
• het bouwvlak en maximale
hoogten volgen de contouren
van de huidige bebouwing van
kerk en pastorie
• het terrein vraagt een archeologisch rapport bij nieuwbouw
>100m2
• extra bebouwing op het terrein
mag geen afbreuk doen aan
de waterkering (vrijwaringszone dijk 2)
gemengde bestemming
voor kerk, pastorie en
pastorietuin is gunstig
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kenmerken terrein en omgeving

Bestemmingsplan 2013

kerklocatie

• de bestemming gemengd
maakt veel functies mogelijk

16

gemengde bestemming
voor kerk, pastorie en
pastorietuin is gunstig

1

kenmerken regio

kerklocatie

Deest in regio
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• Deest ligt in landelijk gebied,
Land van Maas en Waal
• Wijchen, Nijmegen en Tiel zijn
steden in de regio
• Afferden, Deest, Druten,
Horssen en Puiflijk vormen de
kernen van de gemeente
Druten
• Deest ligt als zelfstandige
kern het meest oostelijk binnen
het grondgebied van de
gemeente Druten
• grondgebied van Deest wordt
gekenmerkt door veel water en
ligging aan de dijk
transformatie afstemmen op
rivierengebied
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kenmerken regio

Deest in RK-regio

kerklocatie

• RK parochie van H. Franciscus
en H. Clara (Druten) heeft 5
kerkgebouwen, 5 begraafplaatsen en 4 pastorieën, Deest
heeft van ieder één
• Deest ligt het meest oostelijk
binnen de RK parochie
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Deest ligt decentraal in
parochie

kenmerken regio

1
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Nijmegen

kerklocatie

Tiel

Bereikbaarheid auto
• doorgaande Maas en Waalweg
(N322) is in 2,4 km / 5 min.
rijden bereikt
• op 6,6 km rijden loopt snelweg
A50
• snelweg A15 ligt op 13,1 km
rijden
• Nijmegen, Wijchen en Tiel zijn
resp. 16, 21 en 25 min. rijden
• op het terrein zijn enkele
parkeerplaatsen
• op het dorpsplein is veel
parkeerplaats

landelijk gelegen, per auto
goed bereikbaar

1

kenmerken regio

kerklocatie

Bereikbaarheid OV
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• dichtst bijzijnde bushalte (lijn
85) is ver gelegen: afstand 1,1
km / 13 min. lopen of 4 min.
fietsen
• vertrektijden elk halfuur (tijdens
spits elk kwartier) richting
Druten en Nijmegen
• station Nijmegen is 45 min.
reizen zonder overstap
• reizen via station Tiel is
omslachtig met 1,5 uur reistijd
85

kerk is slecht bereikbaar met
OV

2

Gemeente Druten

kerkdorpen

1. bevolkingscijfers
2. structuurvisie Druten 2011
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2

Gemeente Druten

Bevolkingscijfers Deest

kerkdorpen

Bevolkingscijfers Deest januari 2015
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inwoners

%

0-14

240

14%

15-29

281

16%

30-44

314

18%

45-59

452

26%

60-74

325

18%

>75

143

8%

totaal

• 1755 inwoners
• verdeling over leeftijdgroepen
redelijk gelijkmatig, middelbare
leeftijd iets meer vertegenwoordigd
• percentage ouderen en 75+
zal sterk toenemen

1755

alle leeftijdsgroepen
interessant, lichte
voorsprong ouderen
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Gemeente Druten

Sfeer en identiteit Deest

kerkdorpen

• dijk, water, zandwinning,
industrie
• sterk “wij-gevoel”
• eigen festiviteiten

dijkdorp temidden van water
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karakteristieke activiteiten
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Gemeente Druten

Sociale kwaliteit

kerkdorpen

• diverse verenigingen o.a. in
dorpshuis naast kerk
• jaarlijkse feestweek met
toeristische markt
• festival Zeeltje vindt plaats bij
waterplas ‘t Zeeltje nabij de
begraafplaats

bron: Nota Leefbaarheid kleine kernen 2007
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Deest is actief in omgeving
kerkgebouw

2

Gemeente Druten

Structuurvisie 2011
•

structuurvisie

1.
2.
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3.

Kenmerken gemeente mbt
Deest:
hoge voorzieningenniveau
ruim aanbod aan
recreatieve voorzieningen
aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven en
levert werkgelegenheid

kenmerken gemeente
gebruiken

2

Gemeente Druten

kerk

school

gym- dorpshuis
zaal

structuurvisie

café

bron: Nota Leefbaarheid kleine kernen 2007
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Voorzieningen vs kerklocatie
• basisvoorzieningen (school,
gymzaal, dorphuis en café)
nabij kerk
• men mist voorzieningen:
• mbt gezondheid
• voor ouderen

kerk ligt nabij basisvoorzieningen
vraag naar gezondheidsvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen

2

Gemeente Druten

structuurvisie

recreatie
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• routegebonden recreanten
langs Waal passeren op korte
afstand van kerk
• de Waal is een trekpleister.
Naast Druten ligt Deest ook
direct aan de Waal
• een evenementenlocatie of een
kleinere uitwijkmogelijkheid is
gewenst
• identiteitsversterking geeft
kansen

Deest

kerklocatie en Deester
tradities bieden kansen voor
recreatie

2

Gemeente Druten

structuurvisie

bedrijven
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• Naast Druten heeft alleen
Deest een bedrijventerrein, sluit
aan bij dorpskarakter
• kerk ligt in dezelfde strook
langs de Waal, maar buiten
milieuzone
• verbreding van de agrarische
sector levert nieuwe
economische dragers

kerklocatie ligt niet ver van
bedrijventerrein, sluit aan bij
dorpskarakter

2

Gemeente Druten

Woningbouw vs kerklocatie
A

structuurvisie

B
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A
B

• Deest heeft in verhouding veel
huurwoningen
• in gemeente wordt ingestoken
op inbreidingslocaties. Deest
Zuid is uitleglocatie.
• woningbehoefte voor eigen
inwoners op juiste locatie
• zo lang mogelijk zelfstandig
wonen
• ruimte voor particulier
opdrachtgeverschap

beleid gunstig voor wonen
op kerklocatie

3

waardestelling en transformatieruimte

kerkgebouw

1. monumentwaarde (volgens visie BaB)
2. transformatieruimte
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kerkgebouw en pastorie

3
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Waardestelling volgens visie BaB

Monumentwaarde
• rijksmonument vanwege
orgel en klok
• er is geen bestaand architectonisch waarderingskader
• redengevende omschrijving
omvat slechts 4 regels
• zonder meer gemeentelijk
monumentwaardig

Legenda
hoge waarde
positieve waarde
indifferente waarde
negatieve waarde

• oost- en westgevel, hoofdvorm
• constructieve structuur
van kerkmuren, kolommen en
betonnen dakconstructie
• hoofdvolume pastorie nog
herkenbaar
• pastorie heeft diverse
verbouwingen aan in- en
exterieur ondergaan
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Waardestelling volgens visie BaB

Monumentwaarde

pastorie

• hoofdvolume van pastorie
• pastorie heeft diverse
verbouwingen en aanbouwen
ondergaan
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Legenda
hoge waarde
positieve waarde
indifferente waarde
negatieve waarde

kerkgebouw en pastorie
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transformatieruimte

Transformatieruimte
I

III

II

doorsnede
doorsnede

I

III

II

mate van ingrepen

variant geldt voor hele gebouw

plattegrond
I
II
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III

I kleine openingen
II grote openingen
III doorbraak

• hoogte middenschip geeft
mogelijkheid tot 4 lagen
• gekleurd glas-in-lood voorzien
van helder glas
• (prefab) betonnen dakinvulling
tussen gordingen vervangen
door glas geeft veel licht,
gevels blijven onaangetast
• daglichtopeningen in zijbeuk
doortrekken tot vloer
• grote openingen in zijbeuken
om relatie met plein te maken
• één grote doorbraak om
binnen veel licht te krijgen,
gevels blijven onaangetast
• pastorie: voor ingrepen in
achtergevel en interieur is veel
ruimte

overzicht

4
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aanknopingspunten

onderwerp

aanknopingspunt

uitdaging of risico

exterieur kerk

kerk: één brok traditionalisme
pastorie: vrijstaand, klassiek

- nieuwe gevelopeningen lastig
- courant

structuur kerk

kerk: grote afmetingen kerkgebouw
pastorie: gunstige afmetingen

- veel speelruimte
- courant

daglichttoetreding

voor grote ruimte goed, bij opdeling mogelijkheden beperkt

bij daglichtvragende functies zijn
grote ingrepen noodzakelijk

kerkinrichting

kerkinrichting divers, veelal verplaatsbaar

inrichting kan verplaatst worden

monumentenstatus

kerk: kerk onduidelijke monumentstatus, zonder meer
gemeentelijk monumentwaardig

- indien orgel verplaatst wordt
(naar toren) heeft het kerkschip
geen rijksmonumentale status
meer, momentum bruikbaar
- verbouwingen geven speelruimte

pastorie: verbouwd, is gemeentelijk monument
onderhoudskosten

kerk: goede onderhoudstaat vergroot haalbaarheid
pastorie: onderhoudstaat matig

beïnvloed verkoop/herbestemming

terrein kadastraal

omvangrijk perceel met gunstige ligging pastorie en kerk

uitbuiten, aantrekkelijk

bijzonderheden

kerk heeft 4 gezichten naar zijn omgeving

verbinding leggen met omgeving

bestemmingsplan

gemengde bestemming voor kerk, pastorie en -tuin is
gunstig

veel mogelijkheden

overzicht

4
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aanknopingspunten

onderwerp

aanknopingspunt

uitdaging of risico

Deest in regio

transformatie afstemmen op rivierengebied

zoekveld nieuwe gebruiker kan
heel specifiek zijn

RK-regio

Deest ligt decentraal in parochie

betrokkenheid parochianen

bereikbaarheid auto

landelijk gelegen, per auto goed bereikbaar

verkeersaantrekkende functies zijn
mogelijk

bereikbaarheid OV

kerk is slecht bereikbaar met OV

doelgroep afstemmen op vervoer

bevolkingscijfers

alle leeftijdsgroepen interessant, lichte voorsprong ouderen

meer functies mogelijk/combinatie

sfeer en identiteit

dijkdorp temidden van water, karakteristieke activiteiten,
Deest is actief in omgeving kerkgebouw

inspelen op dorpsidentiteit en
aanwezige activiteiten

structuurvisie

kenmerken gemeente gebruiken

gemeentelijk beleid kan
transformatie ondersteunen
gemeente als partner zoeken

voorzieningen

kerk ligt nabij basisvoorzieningen, vraag naar gezondheidsvoorzieningen en voorzieningen voor ouderen

enige vraag in dorp aanwezig,
centrale plek gunstig

recreatie

kerklocatie en Deester tradities bieden kansen voor recreatie

aanwezige recreatie uitbreiden

bedrijven

kerklocatie ligt niet ver van bedrijventerrein, sluit aan bij
dorpskarakter

inspelen op dorpskarakter

woningbouw

beleid gunstig voor wonen in kerk

daglichttoetreding lastig

overzicht

4
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aanknopingspunten

niet onderzochte scenario’s:

Afkadering

• kantoren:

bestemmingsplan staat kantoren toe, maar schaal is te groot voor
Deest. Vraag naar flexwerkplekken twijfelachtig.

• wonen:

de kerk geheel gevuld met woningen brengt grote investeringen
met zich mee voor daglicht en buitenruimten. Haalbaarheid is
daardoor lastig. Daarnaast wordt het massieve kerkgebouw erg
aangetast.

• functies die niet verder zijn
onderzocht zijn hiernaast
weergegeven:

• recreatie/ontspanning: in combinatie met recreatie en water zou een wellnesscentrum passen. De bestendigheid hiervan is matig. Zie verder
scenario 2. I.p.v. bedrijf zou hier wellness kunnen staan.
• horeca:

denkbaar maar bestemmingsplanwijziging lastig. Pas
interessant als uitbater zich aandient.

• speelvoorzieningen: er zijn diverse voorbeelden van herbestemde kerken met
speelvoorzieningen voor kinderen in steden. Haalbaarheid in
dorpskerk lijkt niet realistisch, tenzij in combinatie met toerisme/
recreatie/horeca.
• kerkgerelateerde functies als kapel, uitvaartcentrum/aula of trouwlocatie welke
in strijd zijn met het parochie en/of bisdombeleid.

5

onderzochte scenario’s

scenario’s

1. scenario 1: seniorenwoningen en -voorzieningen
2. scenario 2: bedrijf en toerisme
3. scenario 3: dorpshuis second opinion
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scenario 1 senioren

seniorenwoningen (SR) en
voorzieningen

vlekkenplan

begraafplaats
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SR- 1/2
appartementen 3/4
2 lagen

SR-appartementen
2 lagen
20/21 22/23

18/19

16/17

pastorietuin
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devotie

begane grond

• 23 SR-appartementen rondom
gemeenschappelijk pastorietuin
• devotiekapel met eigen entree
• seniorenvoorzieningen:
1- ouderensoos (ontmoeten)
2- seniorenrestaurant
3- entree/toiletten/keuken
4- zorg/fysio/dementheek
5- klussendienst
• in kerk SR-appartementen over
3 lagen. Ook 4 lagen mogelijk,
in totaal 26 SR-appartementen
• oppervlak 60-90 m2
• toegang appartementen via
tuin of galerij in kerk
• extra daglichtopeningen op
begane grond en in dak
• buitenruimten in tuin, balkons
en weggebroken daken van
zijbeuken
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scenario 1 senioren
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seniorenwoningen en
voorzieningen
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doorsnede

8/9

/l
trap

vlekkenplan

noordgevel
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1e en 2e verdieping

bij verticaal opdelen van kerk
blijft hoogte zichtbaar
pastorie en tuin lenen zich
uitstekend voor woningen
uit exploitatie woningen kan
kerk onderhouden worden
combinatie van functies voor
dezelfde doelgroep
vermindert overlast
gemeente kan wonen op
inbreidingslocatie steunen
- ingrepen voor daglicht en
buitenruimten vrij groot en
kostbaar, weliswaar enkel aan
één gevel buiten straatbeeld
- seniorenvoorzieningen deels in
overlap/concurrentie met
dorpshuis

5

scenario 2 bedrijf en toerisme

uitgangspunten

Bedrijf en toerisme
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kweekkassen

champignonkwekerij

paddestoelen kwekerij

opslag

kerk zonder dak

fruitkoeling

sapbar

biowinkel

sapfabriek

• Deester bedrijven zijn
typerend voor Maas en Waal:
• dakpannenfabriek
• steenfabriek
• drankentransporteur
• verbreding van agrarische
functie/fruitteelt versterkt regio
• duurzaam/biologisch sluit aan
bij trends en minder milieuoverlast (ivm ligging in dorp)
• relatie met Waal of water is
denkbaar. Bijv. viskwekerij.
• bij weerstand dorp tegen
bedrijf eventueel tijdelijk
• mogelijke combinatie met
bestaande supermarkt of
karper speciaalzaak
• goed te combineren met
toeristische functie als sapbar,
biowinkel, b&b

5

scenario 2 bedrijf en toerisme

bedrijf en toerisme
• biobedrijf
1- kwekerij/fabriek
2- opslag/koeling
3- kantoor
4- sapbar/visbar
5- biowinkel
• b&b met ca. 6 kamers en 9
chalets (bijzonder overnachten)

begraafplaats

b&b
kamers
2

3

vlekkenplan

1
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4
b&b
chalets

9

3

5
6

8

7
1
5
2

4

begane grond

functie die weinig daglicht
vraagt of hele betondak open
nauwelijks ingrepen, alleen
uitvoer/transportdeuren
kerkruimte blijft behouden
past bij industriedorp
combinatie van functies geeft
goede exploitatie
uitwisselbaar: chalets of
evenement in kerk buiten
kweekseizoen

5

scenario 3 dorpshuis 2nd opinion

uitgangspunten

Plan 2013
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• combinatie van:
• dorpshuis met 3 zalen
• expositie/theaterzaal
• ZZP flex werkplekken
• Grand Café (234m2)
• 6 hotelkamers in toren
• ca. 8 appartementen
• +/- punten
+ voorzien in dorpsbehoefte
aangevuld met toerisme
+ combinatie van functies geeft
betere exploitatie
- combinatie dorphuis en wonen
qua overlast niet wenselijk
- veel grote ingrepen tbv licht
- volledig volbouwen van kerk is
bouwkundig complex en geeft
samen met grote gevelopeningen een onrendabele top

5

scenario 3 dorpshuis 2nd opinion

Plan BaB
• combinatie van scenario 1 en 2
met dorpshuis, seniorenvoorzieningen, horeca, toerisme, en
bedrijf/detailhandel
• architectuur en ruimtelijkheid
van kerk meer laten ervaren

begraafplaats

2

3

1
4
b&b
chalets

9

1
2

5
3

6

8

7

4

5

6

7

divers

el
hand
etail
d
/
f
j
i
bedr

23

kantoor/winkel/sapbar/
seniorenrestaurant/
-soos/voorz.
lift

.

nt
aura
/rest 2
é
f
a
c
0m

rz
voo

ee
entr

vlekkenplan

b&b
kamers

keuken

devotie
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begane grond

• programma begane grond:
• horeca met entree aan
dorpsplein en via hoofdingang
• tevens beide entrees voor
dorphuis
• devotiekapel als stiltecentrum met eigen entree
• 7 b&b kamers in zijbeuk
en sacristie (eis licht lager)
• op priesterkoor en half
schip bedrijf/detailhandel
en/of seniorenvoorziening
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scenario 3 dorpshuis 2nd opinion

zaal 1

zaal 2

9,5 m

DORPSHUIS

voorz.

Plan BaB
omloop/
podium

6m

entree

lift

(trap/garderobe/
toiletten/opslag)

café/restaurant

UIS

zaal 2
voorz.

zaal 1

(trap/garderobe/
toiletten/opslag)

240m2

/
oop
omldium
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PSH
DOR

bar

vlekkenplan

doorsnede

• programma verdieping:
•dorpshuis met 3 zalen
onder de ruimtelijkheid
van dak, bogen en ramen
•omloop langs vide op
priesterkoor
•zaal 1, 2 en omloop zijn
schakelbaar. Omloop te
gebruiken als podium.
•voorzieningen op
orgelbalkon en via lift bij
horeca.

vide

150m2

zaal 3
58m2

lift
opslag in
toren

verdieping

combinatie van functies geeft
goede exploitatie
één vloer drukt de kosten
nauwelijks ingrepen in gevels
door slechts 2 lagen kan de
kerkruimte goed ervaren
worden en geeft meerwaarde

6

conclusies

herbestemming

Kansrijk
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• Kerk en pastorie als gebouwen hebben positieve kenmerken voor herbestemming: grootte,
zeer centrale ligging in dorp en beperkte rijksmonumentale waarde.
• De goede onderhoudsstaat werkt positief mee voor herbestemming.
• De omvangrijke pastorietuin heeft grote waarde binnen het perceel. Pastorie en –tuin niet los
verkopen zolang er nog geen bestendige oplossing voor de kerk is.
• Gemengde bestemming voor kerk, pastorie en –tuin geeft veel mogelijkheden.
• Deest heeft binnen de regio land van Maas en Waal onderscheidende karakteristieken die voor
herbestemming gunstig mee kunnen werken:
• bedrijven / industriedorp
• recreatie in omgeving
• ligging aan het water
• eigen evenementen
• Grote kanshebbers zijn functies die een relatie hebben met het dorp en recreatie:
• seniorenwoningen en -voorzieningen
• biobedrijf in combinatie met toerisme
• dorpshuis
• Een beperking is de solide bouwwijze van de kerk. Gevelopeningen zijn dure ingrepen. Functie en
ruime indeling hierop afstemmen.
• Ongewoon nieuw gebruik moet niet uitgesloten worden.
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vervolg

herbestemming

1.
2.
3.
4.
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kostenramingen
subsidiemogelijkheden
dorpsbijeenkomst
verdergaand marktonderzoek:
scenario 1: gemeente en corporatie opnieuw benaderen, senioren enthousiasmeren voor
eigen programma (restaurant, klussendienst). Plan kan vooral slagen indien
senioren hun interesse als nieuwe gebruikers volop laten horen.
scenario 2: gesprekken met enthousiaste ondernemers uit de regio. Slagingskans alleen
aanwezig als een ondernemer ook de trekker is.
scenario 3: dorpshuis, gemeente en bisdom opnieuw benaderen, ondernemers samenbrengen. Dorpshuis in de kerk is en blijft een uitgelezen kans! Met een
aangepast plan kunnen investeringskosten omlaag bij dezelfde
exploitatieopbrengsten. Koper en verkoper nogmaals onderhandelen om
erfpacht om te zetten in een verkoopwaarde met volle eigendom. Gezien de
goede staat van de kerk is de verwachting dat de kerk niet voor een symbolisch
bedrag verkocht wordt.

5.

transformatieruimte onderzoeken
transformatieruimte onderzoeken met overheden door middel van kernwaardebepaling,
dynamische waardestelling

project:
herbestemmingsonderzoek OLV Onbevlekt Ontvangen te Deest
opdrachtgever:
Parochie H. Franciscus en H. Clara te Druten
onderzoek:
Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken
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