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Deze rapportage is tot stand gekomen door een
gezamenlijke, interdisciplinaire aanpak van
het Gelders Genootschap en Nibag. Expertise
en ervaring op het gebied van planologie,
cultuurhistorie, ontwerpen, bouwtechniek en
gebouw en gebiedsontwikkeling zijn in dit
rapport gebundeld en op elkaar afgestemd.

Dit rapport is mede gefinancierd vanuit de
Subsidieregeling Stimulering Herbestemming
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Monumenten van het Ministerie van OCW.
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RAPPORTAGE

Gelders Genootschap en Nibag BV (team
Monumentenzorg & Herbestemming) hebben
een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid
van herbestemming van de Sint-Victor en

Inleidend
hoofdstuk

Gezellenkerk te Afferden. Om inzichtelijk te
maken wat de mogelijkheden, beperkingen,
kosten, rendementen en risico’s van
herbestemming zijn, is een haalbaarheids-
studie uitgevoerd. Het voorliggende rapport
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is daarvan het resultaat.

HOOFDSTUK

/

1

INLEIDEND

Op basis van onderzoek naar onder meer de ruimtelijke, planologische en economische situatie zijn meerdere scenario’s voor
nieuw gebruik geschetst. Ook eventuele concrete initiatieven zijn
daarbij meegenomen. Deze plannen zijn vervolgens uitgewerkt,
doorgerekend en beschreven.
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DE STUDIE VALT IN TWEE DELEN UITEEN:
1] Een kaderstudie. Deze meting is de onderlegger van het tweede deel, de ontwikkelingsstudie. De kaderstudie biedt inzicht
in de kaders en grenzen van herbestemming door onderzoek
naar de bouwtechnische staat, de monumentale status, het
planologisch regime, de kenmerken van de omgeving, etc.
2] Een ontwikkelingsstudie. Met de bevindingen van de kaderstudie als onderlegger wordt gekeken naar de kansen voor
herbestemming. Daartoe worden onder meer verkenningen
uitgevoerd van de marktsituatie en de ruimtelijke mogelijkheden van het gebouw. Uiteindelijk worden er scenario’s
geschetst, die vervolgens worden doorgerekend. Hierdoor
ontstaat inzicht in de ruimtelijke en financieel-economische
haalbaarheid.
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De rapportage wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies
en aanbevelingen voor de vervolgaanpak van het project.
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2.1

algemene
locatiegegevens

Adresgegevens
Gebouwnaam Sint-Victor en Gezellen (pastorie en kerk)
Straat Koningstraat 45 / 47
Postcode 6654 AA
Plaats Afferden
Kadastrale aanduiding gem. Druten sectie D, nr. 814

2.2
Gebouwkenmerken
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Eigenaar parochie H. Franciscus en H. Clara
Soort gebouw pastorie en kerk
Aantal bouwlagen PM
Bouwjaar 1891
Status pastorie is Rijksmonument,
kerk is ‘vanwege’ beschermd ivm piéta
Monumentnummer pastorie 523807
Monumentnummer kerk 14154
Huidige gebruik pastorie en kerk

LOCATIEGEGEVENS

/

2

ALGEMENE
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(BESTAANDE
SITUATIE)

3.1

3.2

Inleiding

Locatieverkenning

/

3

KADERSTUDIE

3.2.1

Kaderstudie
(bestaande situatie)

De kaderstudie geeft inzicht in de kaders en
beperkingen van herbestemming. De mogelijkheden van herbestemming worden onder meer
begrensd door de kenmerken van de omgeving,
de wensen en eisen van de eigenaar, het
bestemmingsplan, de monumentale waarden
en de onderhoudsconditie.

Ligging locatie
De R.K. kerk is gelegen aan de Koningstraat te Afferden, nabij het
kruispunt met de Schriksestraat en Pas.

3.2.2

Bereikbaarheid locatie
De kerk is vanaf de A50 snel bereikbaar via de Maas en Waalweg
(N322), Deestersteeg en Van Heemstraweg. Op het met grind
verharde terrein voor de kerk en de pastorie kan in beperkte mate
worden geparkeerd; er zijn geen specifieke parkeervakken aangelegd. Afferden is voorts ieder half uur per bus bereikbaar met buslijn X085, een verbinding tussen het Centraal Station in Nijmegen
en het busstation in Druten. In de ochtend- en avondspits rijden er
meer bussen per uur.

3.2.3

Korte geschiedenis en schets bestaande
omgeving locatie
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Het dorp Afferden is opgebouwd uit twee delen. Het oudste deel,
het Hoog geheten, ligt op een donk, terwijl het jongere deel aan
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de Koningstraat op een oeverwal ligt. Sinds de stichting van de
middeleeuwse parochie lag de kerk van Afferden op het Hoog.
Van 1615 tot 1801 was deze kerk met korte onderbrekingen protestants.

Kerk en pastorie staan nog altijd prominent tussen de lintbebouwing aan de noordzijde van de Koningstraat. Beide gebouwen
zijn verbonden door een tussenlid waarin de sacristie is ondergebracht. Het terrein is van de Koningstraat gescheiden door middel
van een lage gemetselde muur en smeedijzeren hekwerken. Het

[afb. 1]

Ligging R.K. Kerk te Afferden
(Bron ondergrond: Google Earth).

achter de kerk gelegen deel van het perceel is thans in gebruik als
weiland, met aan de westzijde een hoge gemetselde muur met een
ezelsrug en steunberen.

3.2.4

Kwaliteiten van de locatie en (directe) omgeving
Hieronder worden puntsgewijs de kwaliteiten van de locatie
en zijn directe omgeving benoemd.
– De centrale ligging binnen de dorpskom van Afferden.
– Goede bereikbaarheid via de A50 en Maas en Waalweg;
parkeergelegenheid op eigen terrein.
– Aantrekkelijke ligging aan de Koningstraat, een waardevol
historisch bebouwingslint.

[afb. 2]

De middeleeuwse kerk van Afferden in de 18de eeuw,
getekend door N. Wicart (r.k.d., Den Haag).
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In 1838, toen de parochie samen met Deest een nieuwe Waterstaatskerk kreeg, werd de oude kerk afgebroken met uitzondering
van de toren die er nu nog steeds staat. Door de afsplitsing van
Deest in 1858 kwam de onaanzienlijke waterstaatskerk excentrisch te liggen in de parochie Afferden. De dynamiek in Deest –
waar de eigen parochie in hoog tempo een eigen kerk en pastorie
financierde en liet bouwen – bleef in Afferden niet onopgemerkt.
Vanaf 1859 werd ook in Afferden gestreefd naar een nieuwe eigen kerk. Uiteindelijk was de situatie eind jaren ’80 gunstig: er
was geld beschikbaar en overeenstemming over de plaats: een
perceel bouwland aan de noordzijde van de Koningstraat, even
oostwaarts van het kruispunt met de Schriksestraat / Pas, waar
al enkele boerderijen omheen waren gesitueerd. Op het perceel
verrezen in 1890-1891 de nieuwe kerk en direct westelijk ervan
de pastorie. De lintbebouwing langs de Koningstraat werd door
de toevoeging van nieuwe bebouwing geleidelijk aan dichter van
karakter. De schuin tegenover kerk en pastorie op de hoek met de
Schriksestraat gebouwde school is inmiddels al weer afgebroken.

3.3
Planologisch kader
3.3.1

Relevant ruimtelijk beleid

Kaderstudie
(bestaande situatie)

De op 16 februari 2012 vastgestelde de Structuurvisie Druten bevat enkele in het kader van dit onderzoek relevante thema´s. Als
gevolg van de verwachte bevolkingskrimp wordt Druten op termijn
een beheersgemeente. Met betrekking tot de woningbouw betekent dit dat in het toekomstig gemeentelijke beleid hierop wordt geanticipeerd door het voeren van een passief in plaats van een actief
grondbeleid, met meer aandacht voor de kwaliteit van de te bouwen
woningen dan voor de kwantiteit. Ingezet wordt op het realiseren
van woningen ten behoeve van de eigen behoefte in alle kernen.
Op inbreidingslocaties moet bij herstructurering meer ruimte aan
de kwaliteit van de openbare ruimte worden gegeven. Voor wat betreft het thema Welzijn en voorzieningen is het beleid gericht op het
handhaven en zo mogelijk uitbreiden van de voorzieningen binnen
alle kernen van de gemeente. Uit het rapport ‘Faseren & Doseren:
Naar een kwalitatief woonprogramma’ (vastgesteld 7 juli 2011)
blijkt dat in de nabije toekomst beduidend minder bouwplannen
nodig zijn om in de woningbehoefte te kunnen voorzien dan in de
voorgaande jaren werd verwacht. Voor de gemeente Druten is dit
een reden om meer te faseren en te doseren.
Verder wordt in de structuurvisie het cultureel erfgoed gezien als
afzonderlijke drager van de ruimtelijke kwaliteit. In Afferden geldt
dat behalve voor het Hoog ook voor de diverse monumentale en
karakteristieke panden langs de Koningstraat. Het waardevolle historisch bebouwingslint van de Koningstraat en de daaraan gelegen
monumenten inclusief kerk en pastorie staan ook op de Cultuurhistorische Waardenkaart en worden genoemd in de toelichting.
Dat biedt extra kansen voor het laten zien en beleven van de geschiedenis van het landschap en het bewoningsgebied. Het geeft
een eigen identiteit aan zo’n gebied en een gezamenlijke band met
het verleden. Tevens biedt het beleven kansen voor recreatief gebruik. Initiatieven die uitgaan van het behoud van erkende monumenten en waarvoor een functieverandering nodig is, worden onder voorwaarden omarmd.

3.3.2

Huidige bestemming
Het vigerende bestemmingsplan voor deze locatie is het Bestemmingsplan Kom Afferden vastgesteld op 16 februari 2012. Dit
bestemmingsplan is met name gericht op het beheer van de bestaande situatie en heeft grotendeels een conserverend karakter.
Op de locatie van kerk en pastorie zijn de volgende bestemmingen van toepassing:
– enkelbestemming: maatschappelijk (artikel 12)
– dubbelbestemming: Waarde-archeologie 1 (artikel 21)
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De regels behorende bij de enkelbestemming “maatschappelijk” zijn de volgende;

12.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING
De voor ‘Maatschappelijk’ aangewezen gronden zijn
bestemd voor:
a. maatschappelijke voorzieningen; b. onzelfstandige horeca;
c. een begraafplaats ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’; d. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijfswoning’; e. tuinen, erven en verhardingen; f. parkeervoorzieningen; g. groenvoorzieningen; h. nutsvoorzieningen, i.
watergangen; j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
alsmede voor:
k. de instandhouding en bescherming van gemeentelijke monumenten ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – gemeentelijk monument’; en l. de instandhouding en bescherming van rijksmonumenten ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding – rijksmonument’.
12.2 BOUWREGELS
12.2.1 ALGEMEEN
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a Het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet
meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage’ is aangegeven.
b Ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’ mag het
bebouwingspercentage van het bouwperceel niet meer
bedragen dan 3%.
12.2.2 GEBOUWEN
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende
bepalingen:
a Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden
gebouwd.
b De goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van
de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.
c De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen
dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven.
12.2.3 BOUWWERKEN, GEEN GEBOUWEN
ZIJNDE
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde
gelden de volgende bepalingen:
a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet
meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor erf- en terreinafscheidingen vóór de voorgevel
niet meer mag bedragen dan 1 m.
b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m.
Voor het terrein van kerk en pastorie geldt een maximum bebouwingspercentage van 53%, een maximum bouwhoogte van 15
m (toren 30) en een maximum goothoogte : 12 m (toren 22).
12.2.4 BEGRAAFPLAATS (N.V.T.)
12.3 AFWIJKEN VAN DE BOUWREGELS
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:
a van het bepaalde in 12.2.2 sub b en c ten behoeve van een
goot- en bouwhoogte van niet meer dan 16 m.

/
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Voor de locatie van de Sint-Victorkerk met pastorie in Afferden
zijn de volgende ruimtelijke beleidsstukken relevant:
– Structuurvisie Druten (vastgesteld 16 februari 2012).
– Bestemmingsplan Kom Afferden (vastgesteld 16 februari
2012)
– Het rapport ‘Faseren & Doseren: Naar een kwalitatief woonprogramma’. (vastgesteld 7 juli 2011)

ARTIKEL 12 MAATSCHAPPELIJK

ARTIKEL 21 WAARDE - ARCHEOLOGIE 1
De regels behorende bij de enkelbestemming “maatschappelijk” zijn de volgende;
21.1 BESTEMMINGSOMSCHRIJVING
De voor ‘Waarde – Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische
waarden van de gronden.

a

b

21.2 BOUWREGELS
Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op
deze gronden voorkomende bestemmingen dient de aanvrager
van een omgevingsvergunning voor het bouwen, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m², een rapport te
overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden
die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel
van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
Indien uit het in sub a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het
bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorwaarden
verbinden aan de omgevingsvergunning:
1d
 e verplichting tot het treffen van technische maatregelen,
waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen
worden behouden;
2 de verplichting tot het doen van opgravingen;

[afb. 1]

idem met in rood de ligging van het bouwvlak. De dubbel-bestemming
“Waarde-Archeologie 1” geldt voor het gehele terrein.

c

21.3 OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET
UITVOEREN VAN WERK, GEEN BOUWWERK
ZIJNDE, OF VAN WERKZAAMHEDEN
21.3.1 WERKEN EN WERKZAAMHEDEN
Het is binnen deze bestemming verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken en
werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren, indien de
oppervlakte van deze werken en werkzaamheden meer dan
100 m² bedraagt:
a het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,50 m
onder het maaiveld, zoals afgraven, diepploegen, egaliseren, frezen, scheuren van grasland, aanleg of rooien van bos,
boomgaard of diepwortelende beplanting, aanbrengen van
oppervlakte-verhardingen, aanleggen van drainage, verwijderen van funderingen;
b het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
c het aanleggen van leidingen dieper dan 0,50 m onder het
maaiveld.
21.3.2 UITZONDERINGEN
Het in lid 21.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op
werken en werkzaamheden welke:
a het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van
ondergeschikte betekenis zijn;
b reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het
tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

a

21.3.3 TOELAATBAARHEID
De in lid 21.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan
slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de
archeologische waarden van de gronden.

[afb. 2]

Uitsnede van de verbeelding.
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12.5 AFWIJKEN VAN DE GEBRUIKSREGELS
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor
het afwijken van het bepaalde in 12.1 ten behoeve van bedrijfsmatige en beroepsmatige activiteiten in een bedrijfswoning, waarbij
de volgende voorwaarden gelden:
a De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 40% van de
woning, met een oppervlakte van niet meer dan 25 m².
b De gebruiker van de woning oefent deze activiteit uit.
c Een bedrijf dat omgevingsvergunningplichtig is voor de
activiteit oprichten van een inrichting in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht is niet toegestaan.
d Er dient voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in de directe omgeving.

3d
 e verplichting de werken of werkzaamheden die leiden
tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een
deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de
omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen
voor het afwijken van het bepaalde in sub a indien de archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare
informatie afdoende is vastgesteld.

rapportage
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12.4 SPECIFIEKE GEBRUIKSREGELS
Binnen de bestemming ‘Maatschappelijk’ is de uitoefening van
een vrij beroep in een bedrijfswoning toegestaan.

b

c

Alvorens over de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager
een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde
van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord
naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld.
Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van
het bevoegd gezag de archeologische waarde van het terrein
in andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld.
Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.

3.3.3

3.5
Bouw- en cultuurhistorische
verkenning en interne
waardestelling
3.5.1

Bouwgeschiedenis

Gewenste bestemming vanuit gemeente
De gemeente heeft zich niet expliciet uitgesproken over wenselijke en/of niet wenselijke vormen van herbestemming. De nieuwe
ontwikkeling moet in de woon- en leefomgeving passen.

3.4
Monumenten
3.4.1

Kaderstudie
(bestaande situatie)

De pastorie is aangewezen als rijksmonument (monumentnummer 523807). De kerk is aangewezen als rijksmonument vanwege
de tot de inventaris behorende pietà (monumentnummer 14154).
Deze bevindt zich echter sinds de jaren ’70 in Nijmegen (thans in
het Valkhofmuseum). De registeromschrijvingen zijn opgenomen
in Bijlage V.
De kerk is beschreven en benoemd als potentieel gemeentelijk
monument in het kader van een inventarisatie door het Monumentenadviesbureau (MAB) in 2009. Er heeft echter tot nu toe geen
plaatsing plaatsgevonden. Deze beschrijving is opgenomen in
Bijlage V.
Het is opvallend dat de pastorie in het Monumentenselectieproject (MSP) is aangewezen als rijksmonument zonder dat de kerk
een bescherming op eigen merites heeft gekregen. Het is lastig
om nu nog te achterhalen waarom dit destijds niet gebeurd is.
Waarschijnlijk is dat de kerk tijdens het MSP niet opnieuw bekeken is, omdat deze al in het rijksregister stond, waarbij geen acht
geslagen is op de beperkte vanwege bescherming. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat de ensemblewaarde met de
kerk in de waardering van de pastorie wordt opgevoerd.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft aangegeven dat
onderzocht moet worden wat het gevolg is van de langdurige afwezigheid van de pietà, die de reden is van de vanwege-bescherming.

3.4.2

In de omgeving gelegen monumenten
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In de directe omgeving van de kerk bevinden zich geen rijksmonumenten, maar wel aan het begin van de Koningstraat, namelijk de
boerderijen Koningstraat nrs. 4, 7 en 9. Daarnaast kent Afferden
diverse gemeentelijke monumenten, waaronder enkele boerderijen aan de Koningstraat. De meest nabij gelegen boerderijen
zijn Koningstraat 43 (een T-boerderij van ca 1860) en nr. 53 (Tboerderij van ca 1825-1850). Ook de nabij gelegen boerderij Pas
6 (ca 1870, met oudere bouwsporen) is een beschermd gemeentelijk monument.

3.5.2

Het kerkgebouw
LIGGING KERKGEBOUW
De vrijstaande kerk ligt prominent aan de noordzijde van het dorp
Afferden tussen de lintbebouwing aan de Koningstraat. Links ervan – en ermee verbonden door een tussenlid waarin de sacristie
is ondergebracht – ligt de pastorie. Voor de hoofdingang in de
toren ligt een klein pleintje dat deels wordt begrensd door lage
muren met een ezelsrug in groengeglazuurde steen en smeedijzeren hekwerken.

/
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Monumentenomschrijving locatie

Op 16 juli 1890 legde pastoor Otten de eerste steen van het nieuwe kerkgebouw, waarvoor architect Carl Weber (1820-1908) het
ontwerp maakte. Het gebouw verrees in hoog tempo en werd op
13 november 1891 ingezegend. De kerkwijding vond plaats op
7 augustus 1893. De pastorie werd tegelijkertijd met de kerk gebouwd, nadat de tekeningen voor de pastorie op 21 april 1890
waren goedgekeurd.
Sindsdien zijn beide gebouwen nauwelijks gewijzigd. De liturgische ontwikkelingen na het Tweede Vaticaans Concilie leidden
ertoe dat onder de viering een laag houten podium werd aangelegd met een eenvoudig houten altaar, terwijl de communiebanken verdwenen. Daarnaast werd de preekstoel verplaatst van de
zuidoostelijke naar de noordoostelijke vieringpijler en het orgel –
dat in de kern nog het orgel is dat in 1850 voor de waterstaatskerk
werd gemaakt – van de orgeltribune naar de linker transeptarm.

EXTERIEUR KERKGEBOUW
De Sint-Victor en Gezellenkerk betreft een volgens het gebonden
stelsel opgezette kruisbasiliek met apsidiaal gesloten transeptarmen. Voor de twee-en-een-halve travee tellende middenbeuk bevindt zich een stompe toren van drie geledingen met orgeltribune
geopend naar het schip. De zijbeuken hebben ieder vijf traveeën,
waarvan de maat een halve schipstravee is. In het verlengde van
de rechter zijbeuk bevindt zich een doopkapel (naast de toren).
De oostpartij is opgezet volgens een klaverbladvormige plattegrond, waarbij iedere arm bestaat uit één travee en de apsis met
vijfzijdige sluiting. De vijfzijdige apsis van het koor wordt nog voorafgegaan door een halfjuk.
De zijbeuken zijn gedekt met lessenaarsdaken, terwijl de hoofdbeuken van schip, koor en transept machtige zadeldaken hebben.
De viering wordt bekroond door een dakruiter. De doopkapel heeft
een tentdak. De onvoltooide toren is plat afgedekt. De daken hebben leidekking en houten dakkapellen met zinken kruisbloem. Aan
de buitenzijde ritmeren gemetselde steunberen de gevels, die
worden beëindigd door lijsten in siermetselwerk.
De voorzijde van de kerk wordt gedomineerd door de (onvoltooide) toren. Deze heeft een centraal archivoltenportaal met
hardstenen colonnetten en een dubbele deur met smeedijzeren
siergehengen. Boven een reeks spitsboogvensters bevindt zich
een roosvenster en hierboven twee smalle spitsboogvensters in
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INTERIEUR KERKGEBOUW
Het interieur in schoon- en siermetselwerk is rijk gedecoreerd met
zowel baksteen als natuursteen elementen in diverse afwerkingen
(kapitelen, zuilen, lijsten, muraalbogen, beplating). De stergewelven zijn gemetseld in polychrome patronen (met uitzondering van
de gepleisterde muren en gewelven in koor en nevenkoren. De
iconografie omvat ondermeer afbeeldingen van evangelisten, de
Arma Christi, geschilderd draperieën met franjelijst. Het schip
heeft arduinen tegels, terwijl transept en koor veelkleurige mozaïekvloeren en siertegels hebben.

INVENTARIS KERKGEBOUW
De kerk bezit een bijna volledig bewaarde inventaris uit de bouwtijd. Dit betreft de hoog- en zij-altaren met gebeeldhouwde voorstellingen en figuren, de preekstoel, twee rijk gedetailleerde
biechtstoelen, de reeks kruiswegstaties, geschilderde voorstellingen in de nevenkoren, diverse heiligenbeelden, het triomfkruis,
de doopvont, marmeren wandborden met inscripties, het orgel in
oorsprong uit 1851, credens (in de sacristie).

3.5.3

De pastorie

LIGGING PASTORIE
De pastorie ligt links naast de Sint-Victorkerk, ter hoogte van het
noordtransept en ermee verbonden door een tussenlid, waarin
ook de sacristie is ondergebracht. Het gebouw ligt circa 30 meter
van de straat. De voortuin wordt gedomineerd door twee monumentale bomen (kastanjes). Het centrale deel is bedekt met grint,
terwijl aan weerszijden borders met struiken zijn aangelegd. Een
tuinmuur met ezelsrug scheidt het terrein van de straat. Twee kolommen markeren de in de as gelegen ingang. De pastorie heeft
een hardstenen stoep, waarbij het gedeelte voor de voordeur is
belegd met terracottategels.
Op de uitbouw sluit een door penanten gelede bakstenen muur
aan die op de erfscheiding staat.

van glas-in-lood. Opvallend aan de voorzijde is de nadruk op de
middenas en de hoofdingang, die op verschillende manieren benadrukt is (portiek, zuilen met schachtringen, knopkapitelen, rondboogprofielen, dubbele neorenaissancedeur met geëmailleerde
decoratie, lamp, hardsteen en verblendsteen).
Centraal in de gevel bevindt zich een cirkelvormig veld in pleister
met reliëf van de heilige Victor. Het geveldeel hierboven springt
licht naar voren en rust op gepleisterde kraagstenen, het steekt
door de daklijst en bekroont zo de centrale as van de voorgevel.
Aan weerszijden daarvan wordt de gevel afgesloten met een uitkragend cassettenfries van dubbele bakstenen.
De zij- en achtergevels zijn eenvoudiger uigevoerd, waarbij het
uitkragende cassettenfries rondom de hoofdbouwmassa loopt.
De blokvormige aanbouw wordt bekroond door een bakstenen
segmentboogfries.
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de redengevende omschrijving in het rijksmonumentenregister.
INTERIEUR PASTORIE
De indeling van de pastorie wordt gekenmerkt door een middengangstructuur met aan weerszijden, woonkamer, keuken, vergader- en spreekkamer. Aan de achterzijde bevindt zich in de uitbouw de bijkeuken. Onder het linker deel van de pastorie bevindt
zich een kelder met segmentbooggewelven. Opmerkenswaardig
is een groot aantal oorspronkelijke interieurelementen: o.a. terrazzovloer met zwart marmeren plint in de gang; stucplafonds met
middenrozet, hoekstukken en lijsten en zwart marmeren schouwen met neorenaissance motieven in de kamers op de begane
grond; trap; toilet. Ook op de verdieping is de middengangstructuur kenmerkend.

3.5.4

Interne waardestelling
ALGEMEEN
Naar aanleiding van de bouwhistorische verkenning die is opgetekend in paragraaf 3.5 is het mogelijk om een onderlinge vergelijking te maken van de waarden van verschillende onderdelen van
het object. Deze onderlinge vergelijking en waardestelling wordt
een ‘interne’ waardestelling genoemd.
Doel van de interne waardestelling is het bepalen van het relatieve
belang van de cultuurhistorische/monumentale waarden van onderdelen van het bouwwerk of structuur, voorafgaande aan een
herbestemming, verbouwing of restauratie waarbij men voor de
keus staat deze onderdelen te behouden, te vervangen of te verwijderen.
De interne waardestelling wordt in kleur aangegeven op de plattegronden van het object.

rapportage
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spaarvelden. In de oostelijke gevel is de eerste steen ingemetseld:
PRIMAM LAPIDEM POSUIT/ W. OTTEN PAROCHUS/ 16 JULI
1890/ (de eerste steen is op 16 juli 1890 gelegd door pastoor W.
Otten). Tegen de toren bevindt zich aan de oostzijde de doopkapel
(met gedecoreerde voormalige ingang) en aan de westzijde de
traptoren.
De oost- en westzijde van het schip hebben een vergelijkbare opzet met spitsboogvensters en oculi in de zijbeuken en de lichtbeuk.
De apsiden van koor en transept worden gekenmerkt door hoog
oprijzende lancetvensters. In de oksels bevinden zich de nevenkoren met veelzijdig tentdak.
Voor verdere details wordt verwezen naar de uitermate complete
concept redengevende omschrijving van het Monumentenadviesbureau uit 2009.

13

EXTERIEUR PASTORIE
De algemene opzet van de pastorie is die van een 19de-eeuwse notabelenwoning met toepassing van elementen in de neoromaanse stijl. Het hoofdvolume van de pastorie is een blok van
twee bouwlagen met schilddak en is vijf vensterassen breed. Aan
de achterzijde is de pastorie aan één zijde nog verlengd met een
bouwdeel over twee lagen, terwijl een enkellaags bouwdeel een
serre en de gang naar de sacristie vormt.
De gevels met plint zijn gemetseld in schoon metselwerk (kruisverband) en worden afgesloten door een hoofdgestel. De meeste
vensters hebben halfronde stolp- of schuiframen met bovenlichten, waarvan enkele aan de representatieve voorzijde zijn voorzien
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Kaderstudie
(bestaande situatie)
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[afb. 1, 2]

Plattegronden met de interne waardestelling
De legenda en een grotere versie van de plattegronden zijn opgenomen in Bijlage I.

WAARDERING KERK
De kerk uit 1890-1891 vertegenwoordigt de volgende waarden:
ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE
– als typologisch goed voorbeeld van een laat-negentiendeeeuwse kerk met karakteristieke plattegrond, opbouw, indeling, decoratie en inrichting;
– als goed voorbeeld van een kerkgebouw in neoromano-gotische stijl;
– vanwege de gave bouwsubstantie en de hoge mate van authenticiteit van vorm, constructie, materiaalgebruik, afwerking
en meubilair;
– vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten en karakteristieke decoratie;
– vanwege de oorspronkelijke indeling van het interieur en de
authentieke interieurelementen: diverse voorbeelden van kerkelijke kunst, met een nagenoeg integraal bewaard gebleven
inventaris, polychrome wand- en gewelfschilderingen en deel
van het glas-in-loodwerk.
– als één van de rijker gedecoreerde parochiekerken representatief voor het late oeuvre van de architect Carl Weber, die
geldt als een van de voornaamste en invloedrijkste architecten
van kerkgebouwen uit de late 19de eeuw.
STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE
– als onderdeel van een als geheel ontworpen stedenbouwkundig complex (kerk, pastorie, sacristie, tuin);
– als onderdeel van het kerkelijk ensemble aan de noordzijde
van de Koningsstraat, samen met de pastorie ten westen van
de kerk;
– vanwege de markante en vrijstaande ligging aan de noordzijde
van de Koningstraat, als dominant gebouwencomplex in het
dorp Afferden en onderdeel van het historische silhouet van
het dorp.

Uit de waardering kan worden geconcludeerd dat van de SintVictor en Gezellenkerk zowel het exterieur als interieur blijk geven
van een opmerkelijk gaaf gebleven ensemble van hoge architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden. Van belang voor de hoge waarde van de kerk zijn de totale
structuur, het casco en alle historische onderdelen, hun afwerking
en decoratie.
PASTORIE
AUTHENTICITEIT EN GAAFHEID VAN HET GEHEEL
EN DE DELEN
Het exterieur van de pastorie is nagenoeg authentiek: in de indeling, opbouw en uitvoering van het casco hebben zich geen grote
wijzigingen voorgedaan. De kozijnen en ramen zijn ongewijzigd
en deels met historisch glas. In het tussenlid zijn de deur en hellingbaan niet origineel. Ook de buitendeur van de keuken is niet
origineel.
Ook het interieur van de pastorie is nog in hoge mate gaaf, zowel
in indeling als in afwerking. Sinds de bouwtijd heeft er een beperkt
aantal wijzigingen plaatsgevonden op ondergeschikte punten. In
de kern van het huis is de trap vanuit de gang op de begane grond
naar de eerste verdieping dichtgezet. Op de begane grond is hier
een schakelkast geplaatst, op de verdieping een toilet. Daarnaast
is in de aanbouw het linkertoilet onder de trap dichtgezet. De keuken is na de Tweede Wereldoorlog vernieuwd, maar niettemin ondertussen van historische waarde.
Van hoge waarde zijn het casco, de indeling en de historische
afwerking. De gedecoreerde stucplafonds op de begane grond
zijn van hoge waarde. Dit geldt ook de voor de vloeren en de trap
achterin de gang.

rapportage
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KERKGEBOUW
AUTHENTICITEIT EN GAAFHEID VAN HET GEHEEL
EN DE DELEN
De architectuur van de kerk is sinds de bouw niet noemenswaardig gewijzigd, noch interieur als exterieur. Er is sprake van een
zeer hoge authenticiteit en gaafheid. Ook de decoratie, aankleding en meubilering zijn nagenoeg compleet uit de bouwtijd of kort
daarna. De belangrijkste uitzondering hierop vormt een deel van
de glas-in-lood-ramen. Tijdens de gevechten aan de Waal in het
laatste oorlogsjaar ging een aanzienlijk deel van de glas-in-loodramen verloren. Van de figuratieve ramen zijn de vensters boven
de zijaltaren van bijzonder belang. Zij stellen bij het Maria-altaar
Maria met Kind, een rozentak en een Mariamonogram voor en bij
het Jozefaltaar een Sint-Jozef met daarboven een lelietak.
Kleine wijzigingen vormen verder het aan de binnenzijde dichtzetten van de buitendeur naar de doopkapel en het vervangen van
de deuren in de centrale doorgang tussen de ingangshal en het
middenschip.
Het grootste deel van de viering wordt thans in beslag genomen
door een laag podium met altaartafel. Dit dateert van na het Tweede Vaticaans Concilie. Het is waarschijnlijk dat de oorspronkelijke
vloer nog aanwezig is onder het toegevoegde podium. In een deel
van de viering en het rechter transept is sprake van een patchwork
aan tegels dat waarschijnlijk samenhangt met de verplaatsing van
de preekstoel.

CULTUURHISTORISCHE WAARDE
– als belangrijke getuige van de geschiedenis van het dorp Afferden, in het bijzonder als uiting van gemeenschapszin en
-bewustzijn van het laat-19de-eeuwse dorp Afferden, onder
andere tot uitdrukking komend in de talrijke in de kerk aanwezige vermeldingen van markante inwoners en schenkers die
een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de kerk.
– als zichtbare getuige van de geschiedenis van de rooms-katholieke kerk in Afferden en omgeving, meer specifiek van de
hoogtijdagen van de geloofsbeleving en de emancipatie van
de eigen Afferdense parochie;
– vanwege de betekenis als belangrijk baken voor de identiteit
van het dorp Afferden.

WAARDERING PASTORIE
De pastorie uit 1890 vertegenwoordigt de volgende waarden:
ARCHITECTUURHISTORISCHE WAARDE
– als typologisch goed voorbeeld van een blokvormige en nagenoeg symmetrisch opgebouwde pastorie uit 1890 met karakteristieke indeling en interieurelementen;
– als goed voorbeeld van een gebouw in neoromaanse stijl;
– vanwege de gave bouwsubstantie en de hoge mate van authenticiteit van vorm, constructie, materiaalgebruik, afwerking;
– vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten en karakteristieke decoratie;
– vanwege de oorspronkelijke indeling van het interieur en de
authentieke interieurelementen;
– als één van de rijker gedecoreerde pastorieën uit het oeuvre
van de architect Carl Weber, die geldt als een van de voornaamste en invloedrijkste architecten van religieuze bouwkunst uit de late 19de eeuw.
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KORTE TOELICHTING BIJ DE
INTERNE WAARDESTELLING
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CULTUURHISTORISCHE WAARDE
– als uiting van gemeenschapszin en -bewustzijn van het laat19de-eeuwse dorp Afferden;
– als zichtbare getuige van de hoogtijdagen van de rooms-katholieke kerk in Afferden en omgeving;
– vanwege de betekenis, als onderdeel van het kerkelijk complex, van baken van de identiteit van het dorp Afferden;
– Van belang voor de waarde van de pastorie zijn de totale structuur, het casco en alle historische onderdelen, hun afwerking
en decoratie. Dit is feitelijk het gehele pand met het interieur.

3.5.5

Transformatieruimte
ALGEMEEN
Om van een interne waardestelling tot een verantwoorde herontwikkeling c.q. verbouwing te komen is een vertaalslag nodig. In
deze paragraaf wordt die vertaalslag gemaakt. Met behulp van
kleurvlakken, lijnen en pijlen wordt op de plattegronden van het
object aangegeven wat vanuit cultuurhistorie mogelijk is. Op deze
manier is beter inzichtelijk wat – rekening houdend met de interne
waardestelling - de transformatieruimte van het object is.

[afb. 1]

Transformatieplattegronden
De legenda en een grotere versie van de plattegronden is opgenomen in Bijlage I.

/

STEDENBOUWKUNDIGE WAARDE
– als onderdeel van een als geheel ontworpen stedenbouwkundig complex (kerk, pastorie, tuin);
– als onderdeel van het kerkelijk ensemble aan de noordzijde
van de Koningsstraat, samen met de parochiekerk Sint-Victor
en Gezellen;
– vanwege de markante ligging aan de noordzijde van de Koningstraat en als dominant gebouwencomplex in het dorp Afferden;

Nb. Transformatiekaart ivm kerk volgt nog.
Wordt ook toegelicht tijdens presentatie 18 / 6.

[afb. 1]

Transformatie kerk plategrond

PASTORIE
De transformatieruimte in de pastorie zit hem in het exterieur in de
mogelijkheid om op een enkele plaats een extra raam- of deuropening te maken (met uitzondering van de voorgevel). Een verlenging
van de aanbouw is denkbaar, eventueel als tussenlid naar een uitbreiding. Enkele dakramen zijn mogelijk in het schilddak.
In het interieur zijn enkele bescheiden doorbraken denkbaar, voornamelijk in het linker gedeelte van het gebouw, mits uitgevoerd als
gaten in een wand.
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KERKGEBOUW
Bij de transformatie van het kerkgebouw is het van belang om de
hoge waarden als uitgangspunt te nemen. Het collectieve karakter
van het gebouw vraagt om collectief gebruik in de toekomst. Zowel de architectuur, de decoratie, aankleding als meubilair van de
kerk zijn van hoge waarden en behoren op een enkele uitzondering
na (vooral een deel van de glas-in-loodramen) tot een kwalitatief
hoogwaardig samenhangend ensemble uit de bouwtijd van het
kerkgebouw.
Denkbaar is om in een gedeelte van de kerk een inbouw te maken,
bij voorkeur van reversibel karakter, waarbij de hoogte en de driebeukige structuur herkenbaar blijven. De gewelven zijn van hoge
waarde en blijven bij voorkeur intact.
Bij een beperkte transformatie van het casco zou gedacht kunnen
worden aan het realiseren van het maken van een enkele extra
raam- of deuropening ten behoeve van een verbindingslid met een
aangrenzend nieuw bouwvolume.
Bij een ingrijpende transformatie is van belang dat de kerk in zijn
wezenskenmerken en onderdelen herkenbaar blijft. De mate waarin dat gerealiseerd kan worden is zeer afhankelijk van de functie
en van de architectonische aanpak. De kwaliteit van de ingreep
en het bijbehorende concept zijn in dat geval zeer voor de mate
en kwaliteit waarin de cultuurhistorische waarden aanwezig zullen
blijven. Binnen dat concept zal afgewogen moeten worden wat
als de meest herkenbare aspecten van de kerk zullen gelden. Voor
het exterieur zijn de dominante aspecten de onvoltooide toren, de
basilicale opzet van het schip en de klaverbladaanleg met polygonaal gesloten apsiden. Het hoog oprijzende zadeldak in kruisvorm
is ook zeer bepalend. In het interieur zijn dat de basilicale opzet, de

ruimtewerking van de drie apsiden met nevenkoren, de rijke architectonische decoratie en de eenheid van architectuur, vormgeving
en inrichting (inclusief meubilair).
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KORTE TOELICHTING BIJ DE
TRANSFORMATIERUIMTE
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[afb. 1]

Transformatie kerk schematische doorsnede

[afb. 2]

Transformatie kerk linker zijgevel

Op de Archeologische waarden en verwachtingenkaart van de
gemeente Druten (25 juni 2012) valt de locatie in de categorie
“Archeologische Waarde”. Het beleid is uitgewerkt in het bestemmingsplan Kom Afferden, zie daartoe paragraaf 3.4.2.

3.7
Bouwtechnische
verkenning
SAMENVATTING
De kerk verkeert over het geheel genomen in een redelijke tot matige conditie. Er is een aantal schades aan de kerk waargenomen
die binnen afzienbare tijd hersteld dienen te worden. Daarnaast
zullen er de komende jaren een groot aantal herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden welke omvangrijk en erg kostbaar
zijn. In dit overzicht zijn uitsluitend de noodzakelijke werkzaamheden (‘sober en doelmatig’) opgenomen waarmee de kerk voorlo-

[afb. 1]

Transformatie kerk rechter zijgevel
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Archeologische
verkenning

pig wind- en waterdicht is en waardoor herbestemming aan de
orde kan zijn. Op de langere termijn zijn waarschijnlijk grotere ingrepen nodig.
De voornaamste herstelwerkzaamheden zijn het herstellen van
grote delen van het metsel- en voegwerk, het herstellen en vervangen van de dakgoten en hemelwaterafvoeren en het plaatselijk
herstellen/vervangen van de dakbedekking.
In raming zijn geen kosten opgenomen voor het volledig vervangen van het gehele leiendak. Geschatte kosten voor het volledig herstellen van het leiendak bedragen ca. € 1.000.000,- excl.
BTW. In de raming zijn eveneens geen kosten opgenomen voor
het volledig herstellen van de glas-in-lood vensters. Geschatte
kosten hiervoor liggen tussen de € 500.000,- en € 750.000,excl. BTW.
Op basis van de genoemde herstelwerkzaamheden is een kostenraming opgesteld welke een indicatie geeft van de herstelkosten. In de raming is een stelpost opgenomen aangezien de omvang van een deel van de herstelwerkzaamheden zonder vooraf
uitgevoerd specialistisch onderzoek niet goed in te schatten is.
Gezien de redelijke bouwkundige staat van de pastorie en de binnenkort uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan diverse
bouwkundige onderdelen is in de rapportage en in de kostenraming geen rekening gehouden met herstel van de pastorie.
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3.6

METSELWERK
Het metselwerk van de kerk is opgetrokken uit rode stenen in kruisverband. Het voegwerk is oorspronkelijk uitgevoerd als geknipte
kalkgebonden voeg. Grote delen van het voegwerk zijn naderhand
vervangen door cementgebonden platvolle voegen.

Er is op veel plaatsen schade aan het voegwerk van de gevels
waargenomen. Het uitvallen/loskomen van het voegwerk heeft
verschillende oorzaken.

Kaderstudie
(bestaande situatie)

rapportage
haalbaarheidsstudie druten

/

BEGROEIING
Langs de gevels van het pand is begroeiing in de vorm van klimop
waargenomen, de begroeiing veroorzaakt schade aan het metselwerk. Men dient de begroeiing te verwijderen, kosten hiervoor zijn
opgenomen in de raming.

Ter plaatse van de hemelwaterafvoeren en de steunberen treedt
het voegwerk uit door erosie. Het hemelwater slijt het voegwerk
langzaam uit. Delen van het voegwerk dienen hier vervangen te
worden.
Langs het maaiveld ontbreekt vrijwel overal rondom de kerk een
strook van ca. 30 cm boven het maaiveld. Het voegwerk is hier
onderhevig aan het optrekkende vocht in de gevel. Men dient het
voegwerk langs de plint van de kerk te vervangen.
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De naderhand aangebrachte cementvoegen veroorzaken veel
schade aan het metselwerk. De toegepaste cementmortel is erg
hard en hiermee niet afgestemd op de relatief zachte bakstenen.
Door de harde cementmortel worden de stenen van het metselwerk kapot gedrukt. Op veel plaatsen op de gevels zijn beschadigde, afschilferende stenen waargenomen.

[afb. 1]

Klimop begroeiing tegen de kerk
Linker zijgevel

[afb.2]

Klimop veroorzaakt schade aan
Linker zijgevel

[afb. 3]

Uitgesleten voegwerk steunberen
Linker zijgevel

[afb. 4]

Uitgesleten voegwerk langs maaiveld
Linker zijgevel

[afb. 6]

Naderhand aangebrachte cementvoeg
Rechter zijgevel
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[afb. 5]

Metselwerk in kruisverband
Voorgevel

Naast het probleem dat de mortel te hard is en hiermee niet is afgestemd op het omringende werk is het voegwerk ook niet vakkundig
aangebracht. De kalkvoegen zijn ten tijde van het aanbrengen van
de nieuwe voegen onvoldoende uitgehakt. Hierdoor raken grote
delen van de cementgebonden voegen los en is de oorspronkelijke kalkgebonden mortel achter de cementvoegen weer zichtbaar.
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Naast het gevaar voor verdere schade aan het metselwerk door
het toepassen van de cementspecie zijn de voegen ook esthetisch
niet afgestemd op het oorspronkelijke voegwerk. Het voegwerk
heeft een afwijkende kleur, structuur en is als brede platvolle voeg
aangebracht. Het oorspronkelijke voegwerk is een lichte, fijn uitgevoerde snijvoeg.

[afb. 1]

Verschil lagenmaat toren / schip
Voorgevel

[afb. 2]

Afschilferende stenen, cementmortel
Voorgevel

rapportage
haalbaarheidsstudie druten
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Het vervangen van het cementgebonden voegwerk is op verschillende plaatsen noodzakelijk vanwege de ontstane schade. Hier
dient het bestaande voegwerk voldoende diep uitgehakt te worden. Vervolgens kunnen er nieuwe kalkgebonden voegen aangebracht worden welke zijn afgestemd op het oorspronkelijke werk.
Hiervoor zijn kosten opgekomen in de raming.
Preventief zouden alle naderhand aangebrachte cementgebonden voegen vervangen moeten worden. Aangezien het vervangen
van alle voegen niet direct noodzakelijk is en de hoeveelheid te
vervangen voegwerk erg groot is, is niet alle herstelwerk opgenomen in de raming.
Op verschillende plaatsen zijn scheuren in het metselwerk zichtbaar. De oorzaak van de scheuren is niet overal direct te herleiden.
Uitsluitend gespecialiseerd constructief onderzoek kan de constructieve staat van de kerk uitwijzen. Dit valt buiten de reikwijdte
van deze studie. In de kostenraming is een stelpost opgenomen
voor het uitvoeren van een specialistisch onderzoek.
Een deel van de scheuren is in het verleden hersteld door de
scheuren te vullen met cementgebonden voegmortel. De voegen
scheuren opnieuw waarbij schade aan de stenen ontstaat. Men
dient de scheuren te voorzien van rvs wapeningsstaven en nieuw
kalkgebonden voegwerk aan te brengen.

[afb. 3]

Voegwerk vervangen, schilferende steen
Rechter zijgevel

[afb. 4]

Laag van de stenen schilfert geheel af
Rechter zijgevel

[afb. 5]

Scheur in het metselwerk
Rechter zijgevel

[afb. 6]

Herstelwerk cementmortel, schade
Rechter zijgevel
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In het interieur van de kerk is schoonmetselwerk toegepast. Op
veel plaatsen zijn vochtplekken zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt
door de slechte hemelwaterafvoer van het dakvlak. Vocht in het
metselwerk kan schade veroorzaken.

Aangezien de kerk niet permanent verwarmd wordt blijft het vocht
in het metselwerk en wordt het vocht niet uit het metselwerk verdreven. Wanneer het vochtprobleem niet opgelost wordt kan dit
veel schade aan het interieur veroorzaken. Vooralsnog zijn er geen
kosten opgenomen op deze schade te herstellen.
RUWBOUWTIMMERWERK
De kapconstructie van de kerk is uitgevoerd in hout als samengestelde kap. De kap is voorzien van houten spanten met hierop
gordingen, sporen en een horizontaal aangebracht houten dakbeschot.
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De kap verkeert, voor zover tijdens de bouwtechnische opname
waarneembaar, in een redelijke conditie. Specialistisch onderzoek
kan de staat van de kapconstructie en eventuele aantasting door
houtborende insecten vastleggen. In de raming zijn kosten voor
een dergelijk onderzoek opgenomen.

[afb.1]

Vochtplekken op metselwerk
Interieur

[afb. 2]

Sporen (deels) opgedroogd metselwerk
Interieur

[afb. 3]

Samengestelde Houten kapconstructie
Kapconstructie

[afb. 4]

Spanten, gordingen, sporen
Kapconstructie
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De dakvloer van de toren is uitgevoerd als houten vloer. De vloer
wordt ondersteund door een stalen IPE ligger. Het houtwerk van
de vloerbalken en de vloerdelen verkeert in een redelijke conditie.
Vervanging is vooralsnog niet aan de orde en hiermee niet meegenomen in de raming.

METAALCONSTRUCTIEWERK
In de houten kapconstructie zijn metalen trekstangen toegepast.
Het metaalwerk verkeert in een goede conditie, er is geen ernstige
oxidatie of vervorming waargenomen. Er zijn dan ook geen kosten
opgenomen in de raming.
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De metalen trekstangen zijn in de kerkzaal zichtbaar ter plaatse van
de zijbeuken. De trekstangen zijn plaatselijk onderhevig aan roest.
Het permanent vochtige metselwerk van de gevels kan ernstige
oxidatie van het metaalwerk veroorzaken. Dit veroorzaakt schade
aan het metselwerk en de constructieve toestand van het pand.
De vochtproblemen in het metselwerk dienen verholpen te worden om schade aan het metselwerk door oxidatie te voorkomen.

[afb. 1]

Constructie dakvloer toren
Toren

[afb. 2]

Metalen trekstangen
Kapconstructie

[afb. 3]

Asbest rookgasafvoer kanaal
Kapconstructie

[afb. 4]

Afvoerkanaal op het dakvlak
Noordoostzijde transept

rapportage
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BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN
In de kap van de kerk is een rookgassenafvoerkanaal aangebracht.
De buis is zeer waarschijnlijk asbesthoudend. Nader, specialistisch onderzoek is nodig. Bij herstel van de kapconstructie en het
leiendak of bij het eventueel verwijderen van het kanaal dient er
hier rekening mee gehouden te worden. Vooralsnog zijn er geen
schades aan het kanaal waargenomen. Er zijn geen kosten opgenomen in de raming.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
De vensters van de kerk zijn voorzien van glas-in-lood beglazing.
De montanten van de vensters zijn uitgevoerd in natuursteen, de
brugstaven en bindroedes zijn uitgevoerd in ijzer.
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Het oxiderende ijzer van de brugstaven en bindroeden veroorzaakt
schade aan het natuursteen. Het ijzerwerk dient geconserveerd te
worden. Op termijn zullen alle bindroedes en brugstaven uitgenomen moeten worden om deze duurzaam te conserveren of te
vervangen door bronzen of messing exemplaren. Deze kosten zijn
vooralsnog niet opgenomen in de raming.

[afb. 1]

Glas-in-lood venster
Achtergevel

[afb. 2]

IJzerwerk bindroede
Achtergevel

[afb. 3]

Natuursteen wordt kapotgedrukt
Achtergevel

[afb. 4]

Houten entreedeuren
Voorgevel

[afb. 5]

Houtwerk en ijzerwerk schilderen
Voorgevel
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De deuren van de kerk zijn uitgevoerd in hout. Het houtwerk verkeert in een redelijke conditie. Het houtwerk van de deuren en het
ijzerwerk van de gehengen dienen opnieuw geschilderd te worden. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de raming.
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De leien van het schip, het transept en het koor zijn voorzien van
lamsoren. Plaatselijk zijn er leien verzakt, gebroken of geheel uitgevallen. In de raming zijn kosten opgenomen voor het nalopen en
plaatselijk herstellen/aanhelen van het leiendak.

/

DAKBEDEKKINGEN
Het dakvlak van de kerk is gedekt met leien in maasdekking. De
leien van het dakvlak van het schip, het transept en het koor zijn
ouder dan de leien op de dakvlakken van de zijbeuken.

stel van het leiendak zal eveneens al het loodwerk en alle hoek- en
kilkepers vervangen moeten worden.
De dakvlakken van de zijbeuken en de sacristie zijn eveneens gedekt met leien in maasdekking. De leien zijn echter niet voorzien
van lamsoren conform het dakvlak van het schip, het transept en
het koor. Vermoedelijk dateren deze leien van een latere periode.
Plaatselijk dienen verzakte leien teruggebracht te worden en dient
men gebroken/ontbrekende leien nieuw aan te brengen.

Vooralsnog is vervanging van het gehele dakvlak niet strikt noodzakelijk. Verwacht wordt dat het leiendak, mits er consequent
regelmatig op gebreken gecontroleerd wordt, nog ca. 10 jaar in
stand gehouden kan worden. De leien zijn in de huidige situatie
erg dun. Dit zie je terug in breuk van de leien en afschilferende
leien.
Daarnaast zijn de koperen leihaken op veel plaatsen versleten wat
het uitvallen van leien veroorzaakt. Wanneer men de levensduur
van het leiendak zo lang mogelijk wil rekken is regelmatig controleren essentieel. Alleen wanneer er regelmatig op gebreken
gecontroleerd wordt kunnen lekkages en hiermee dure reparaties
voorkomen worden.
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Na de periode van ca. 10 jaar zal de hoeveelheid te herstellen leien
jaarlijks zo groot worden dat vervanging van het gehele dakvlak
noodzakelijk zal zijn. Vooralsnog zijn deze kosten echter niet opgenomen. Er zijn kosten opgenomen om het gehele dakvlak te
controleren en waar nodig te herstellen. In geval van volledig her-

[afb.1]

Leien in maasdekking, dakvlak schip
Linker zijgevel

[afb. 2]

Hoekkepers bekleed met lood
Achtergevel, dakvlak transept

[afb. 3]

Groene aanslag op de leien
Dakvlak, nok

[afb. 4]

Dakvlak schip
Rechter zijgevel

[afb. 6]

Leien in maasdekking
Dakvlak sacristie
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[afb. 5]

Leien in maasdekking op zijbeuk
Linker zijgevel
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Dakvlak, trappenhuis toren
Linker zijgevel

[afb. 1]

Het torentje van het trappenhuis is gedekt met leien conform het
leiendak van het schip, het transept en het koor. Het dakvlak dient
gecontroleerd te worden op eventuele gebreken. Het leiendak
dient hersteld te worden. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de
raming.
Het platte dakvlak van de toren van de kerk is gedekt met bitumineuze dakbedekking. De dakbedekking verkeert in een matige
conditie. Op verschillende plaatsen zitten er plooien in de dakbedekking. Kosten voor vervanging van de dakbedekking zijn opgenomen in de raming. Geschat wordt dat binnen ca. vijf tot tien jaar
de dakbedekking vervangen zal moeten worden.

[afb. 2]

Dakvlak met grind en betontegels
Dakvlak toren

[afb. 3]

Plooien in de bitumineuze dakbedekking
Dakvlak toren

[afb. 4]

Bitumineuze dakbedekking
Dakvlak toren
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Het dakvlak is voorzien van een ballastlaag en op de hoeken van
het dakvlak zijn betontegels aangebracht. De ballastlaag dient
gelijktijdig met het vervangen van de dakbedekking vervangen te
worden.

Het dakvlak is voorzien van een metalen dakrandafwerking in
een witte kleurstelling. De metalen afwerking wijkt sterk af van de
oorspronkelijke dakrandafwerking. Bij vervanging van de dakbedekking zal de dakrandafwerking wordt vervangen worden door
zinken exemplaren.
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Het dakluik welke toegang tot het platte dak van de toren verschaft
is bekleed met zink. De zinken bekleding verkeert in een redelijke
conditie. Vervanging is vooralsnog niet noodzakelijk en is hiermee
niet opgenomen in de raming.

[afb.1]

Witte dakrand
Dakvlak toren

[afb. 2]

Metalen dakrandafwerking
Dakvlak toren

[afb. 3]

Met zink bekleed dakluik
Dakvlak toren

[afb. 4]

CV installatiehok
Rechter zijgevel

[afb. 5]

Loodslabbe, aansluiting op gevel
Rechter zijgevel
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In de hoek aan de noordoostzijde van de kerk, de hoek tussen
het transept en het koor, is een ruimte aangebouwd ten behoeve
van de verwarmingsinstallatie. De ruimte is voorzien van een lessenaardak. Het dakvlak is gedekt met bitumineuze dakbedekking.
De dakbedekking verkeert in een matige conditie. De loodslabbes
welke de aansluiting van het bitumineuze dakvlak op het opgaande metselwerk dichten verkeren in een matige conditie en dienen
met de dakbedekking vervangen te worden.
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BEGLAZING
De kerk is overal voorzien van glas-in-lood beglazing. Een deel van
de beglazing, met name die in het koor en de zijbeuken, is voorzien van de oorspronkelijke gebrandschilderde beglazing. Andere
delen zijn naderhand, vermoedelijk vanwege oorlogsschade,
vervangen door gekleurd glas in lood. Het oorspronkelijke glas is
duidelijk van het naderhand aangebrachte glas te onderscheiden.
Op veel plaatsen is schade aan de beglazing waargenomen. Sommige schades zijn te wijten aan gebruikschade of vandalisme. Op
andere plaatsen wordt de beglazing kapotgedrukt door oxidatie
van de metalen brugstaven en bindroeden. Daarnaast is het lood
sterk verouderd en dun en broos geworden.
Op termijn dienen alle glas-in-lood panelen uitgenomen te worden. Vervolgens kunnen alle brugstaven en bindroeden uitgenomen worden om deze te conserveren of te vervangen door
bronzen, messing of rvs exemplaren. De natuurstenen montanten
dienen vervolgens hersteld/aangeheeld te worden. Alle glas-inlood panen dienen opnieuw beloden te worden. Vervolgens kunnen de glaspanelen teruggeplaatst worden en worden afgewerkt
met nieuwe stopverfzomen.

[afb. 1]

Schade aan gebrandschilderd glas
Interieur

[afb. 2]

Schade aan gekleurd glas
Interieur

rapportage
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De kosten voor het volledig vervangen worden geschat op ca. €
500.000,- excl. BTW voor herstel conform de bestaande situatie.
Herstelkosten met het terugbrengen van het gebrandschilderde
glas worden geschat op ca. € 750.000,- excl. BTW.
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Bij het volledig herstellen van alle glas-in-lood beglazing kan men
overwegen om de naderhand aangebrachte gekleurde beglazing
te vervangen door oorspronkelijke gebrandschilderde beglazing.
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In de gevel zijn op verschillende plaatsen natuurstenen elementen
toegepast. De natuurstenen sluitsteen in de linker zijgevel is op
twee plaatsen gebroken en dient geheel vervangen te worden.
Kosten voor het vervangen van het natuursteen zijn opgenomen
in de raming.

[afb. 1]

Natuurstenen afdekking steunbeer
Linker zijgevel

[afb. 2]

Schade aan het natuursteen
Linker zijgevel

/

NATUUR- EN KUNSTSTEEN
De steunberen van de kerk zijn afgedekt met natuurstenen dekstenen. De aansluiting op het metselwerk is op veel plaatsen gedicht
met naderhand aangebrachte siliconenkit. Men dient de siliconenkit te verwijderen en de aansluiting te dichten met voegmortel.
Kosten hiervoor zijn opgenomen in de raming.

[afb. 3]

Natuurstenen buitenvensterbanken
Achtergevel

[afb.4]

Hekwerk herstellen
Rechter zijgevel
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METAAL- EN KUNSTSTOFWERK
Langs de rechter zijgevel van de kerk is een metalen hekwerk aangebracht. Het hekwerk verkeert in een matige conditie. Plaatselijk
dient het hersteld te worden. Daarnaast dient het hekwerk geheel
opnieuw geschilderd te worden. Kosten hiervoor zijn opgenomen
in de raming.
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DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN
De goten van het schip van de kerk zijn uitgevoerd als natuurstenen bakgoot. De goten liggen op het metselwerk van de gevels.
De goten verkeren in een matige conditie.
De natuurstenen delen van de goten sluiten niet overal goed op
elkaar aan. Hierdoor wordt niet alle hemelwater via de goten en de
hemelwaterafvoeren afgevoerd maar trekt er vocht in het onderliggende metselwerk en plaatselijk in het houtwerk van de dakconstructie. Vocht in het metselwerk veroorzaakt schade aan het
voegwerk en geeft vochtdoorslag naar het interieur. Men dient te
zorgen voor een goede afvoer van de goten om schade aan overige bouwdelen te voorkomen. Er zijn kosten omgenomen om de
voegen tussen de natuurstenen gootdelen te dichten.
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De hemelwaterafvoeren zijn uitgevoerd in PVC. De hemelwaterafvoeren verkeren in een matige conditie en dienen vervangen te
worden. In de raming zijn kosten opgenomen voor het aanbrengen van nieuwe zinken hemelwaterafvoeren. Het oorspronkelijk
toegepaste materiaal voor de hemelwaterafvoeren is onbekend.
Oorspronkelijk zullen de hemelwaterafvoeren van de kerk waarschijnlijk uitgevoerd zijn geweest in zink, koper of lood.

[afb. 1]

Natuurstenen bakgoot onder leiendak
Transept, rechter zijgevel

[afb. 2]

Water blijft in de goten, reparaties
Transept, rechter zijgevel

[afb. 3]

Vochtig metselwerk onder goten
Linker zijgevel

[afb. 4]

PVC Hemelwaterafvoeren
Achtergevel

[afb. 6]

Hemelwaterafvoer over dakvlak schip
Rechter zijgevel
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[afb. 5]

Hemelwaterafvoer over dakvlak zijbeuk
Linker zijgevel

De hemelwaterafvoeren zijn voorzien van vergaarbakken. De vergaarbakken dienen eveneens vervangen te worden. Kosten hiervoor zijn opgenomen in de raming.
De aangebouwde CV ruimte is voorzien van een zinken bakgoot
met een PVC hemelwaterafvoer. De PVC hemelwaterafvoer dient
vervangen te worden, kosten hiervoor zijn opgenomen in de raming.
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KLINKENDE MONUMENTEN
Op het platte dakvlak van de toren hangt een luidklok in een vrijdragende klokkenstoel. De klokkenstoel dient opnieuw geschilderd
te worden.

[afb. 1]

Zinken vergaarbak, platdak
Dakvlak toren, noordzijde

[afb. 2]

CV ruimte, bakgoot met hemelwaterafvoer
Rechter zijgevel

[afb. 3]

PVC hemelwaterafvoer vervangen
Rechter zijgevel

[afb. 4]

Klokkenstoel op het dakvlak
Toren
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4.1

4.2

Inleiding

Marktverkenning

Ontwikkelingsstudie

Met de uitkomsten van de kaderstudie als
onderlegger worden in dit hoofdstuk de
mogelijkheden, kosten, rendementen en risico’s
van herbestemming benoemd. Daarbij wordt
uitgegaan van vijf programmatische scenario’s.
In de ontwikkelingsstudie is maximaal behoud
van de bestaande objecten als uitgangspunt
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genomen.

STUDIE

/

4

ONTWIKKELINGS

Om inzicht te krijgen in de economische haalbaarheid van hergebruik van de kerk met pastorie te Afferden is een marktverkenning
uitgevoerd. Hierbij is deskresearch uitgevoerd. Daarnaast is de locatie bezocht en is gesproken met medewerkers van de gemeente, Zorggroep Maas en Waal, Standvast Wonen, Hans Janssen
Garantiemakelaars (de heer Van Lunen) en Dorpslijst Afferden.
Ook heeft Dorpslijst Afferden een bewonersavond georganiseerd
om te peilen welke meningen er leven over een eventuele herbestemming van zowel kerk als pastorie.
Bij de marktverkenning is uitgegaan van een trechter aanpak. Er is
gestart met het formuleren van een lijst met functies, die ruimtelijk
gezien passen bij het complex. Functies waarvan op voorhand bekend is dat ze niet haalbaar zijn, zijn buiten beschouwing gelaten.
Het gaat dan bijvoorbeeld om functies die ruimtelijk, planologisch
of logistiek niet passen, functies die conflicteren met de wensen
van de parochie, functies die overlastgevend zijn of functies waarvan op voorhand vast staat dat er geen behoefte aan is. Vervolgens
is er op basis van de lijst een analyse uitgevoerd.

Voordat een nadere analyse wordt gemaakt van bovenstaande
functies, wordt eerst een algemene beschrijving gegeven van de
lokale situatie. Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat in
dit hoofdstuk geen sprake is van een uitgebreid marktonderzoek.
Het is mogelijk dat er latente ruimtevragers zijn, die in de verkenning niet naar boven zijn gekomen.
BESCHRIJVING SITUATIE AFFERDEN
Het dorp Afferden telt ongeveer 1.650 inwoners. Rond de kern
liggen met name agrarische percelen. Afferden maakt deel uit van
de gemeente Druten, met in totaal ongeveer 18.200 inwoners. Afferden is een hechte gemeenschap. De gehechtheid van het dorp
vertaalt zich onder meer in het rijke verenigingsleven.
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Afferden is gelegen ten oosten van Druten, in het rivierengebied
tussen Maas en Waal. De kern Druten telt ongeveer 12.000 inwoners. De stad Nijmegen, ten oosten van Afferden, is de grootste, nabijgelegen kern. Nijmegen telt circa 168.000 inwoners.
Ten westen van Afferden, op ongeveer 20 minuten rijden, ligt Tiel
(circa 41.000 inwoners).
Het aantal inwoners in Afferden is de laatste decennia gestaag
toegenomen, van circa 1.250 inwoners in 1984 tot circa 1.650
nu. Het aantal woningen nam in dezelfde tijd toe van 389 naar 643
(bron: CBS). Het aantal bewoners per woning daalde, in lijn met
de huishoudensverdunning, die ook landelijk is waar te nemen.
De leeftijdsgroep 40 tot 54 jaar is het grootst in Afferden (441 inwoners, bron CBS). Het gaat met name om gezinnen (met kinderen). Afferden kent ook relatief veel kinderen in de schoolgaande
leeftijd van 12 tot 17 jaar (11% tegenover 9% voor de gehele gemeente). Ook de leeftijdsgroepen 55-64 en 65 tot 74 zijn relatief
sterk vertegenwoordigd. Samen vormen zij 25% van de bevolking
van het dorp. De groep jongvolwassenen (18 tot 39 jaar) is relatief ondervertegenwoordigd (18% tegenover 22% voor de gehele
gemeente).
Het bovenstaande beeld is typisch voor een kleine kern. Gezinnen en ouderen wonen over het algemeen graag in kleine kernen,
terwijl jongeren vaak liever in een grotere plaats wonen, waar meer
voorzieningen zijn te vinden (onderwijs, cultuur, vertier, etc.). Daarnaast speelt het beperkte aanbod aan woningen voor jongeren
(starters) een rol in het feit dat deze groep vaak ondervertegenwoordigd is in kleine kernen. Het tekort aan betaalbare woningen
voor jongeren en starters is zowel een oorzaak als een gevolg van
het wegtrekken van jonge mensen. In zekere zin creëert aanbod
ook vraag.
Net als veel andere kleine kernen kent Afferden slechts beperkte
voorzieningen. In veel dorpen is, met de economische crisis als
katalysator, het aanbod aan voorzieningen hard teruggelopen. In
Afferden is een centrale voorzieningengebouw gerealiseerd, Kulturhus De Meent, dat van grote waarde is in het behoud van (basis)
voorzieningen voor het dorp. In het gebouw zijn onder meer een
buurtsuper, een eetcafé, zalen en een sporthal gevestigd. Veel ac-

tiviteiten, bijvoorbeeld van verenigingen, vinden in het Kulturhus
plaats. Het Kulturhus is gelegen aan de Koningstraat, tegenover
de kerk. Naast de voorzieningen in het Kulturhus bevinden zich
verspreid in het dorp nog enkele andere voorzieningen, zoals een
winkel/showroom met motoren.
NADERE ANALYSE
WONEN
Gezien de kenmerken van de kerk (met name de maatvoering)
is het realiseren van woningen in de kerk niet logisch, maar de
pastorie kent kenmerken waardoor wonen een optie kan zijn. De
ervaring leert dat woningen in monumentale panden over het algemeen beter worden verhuurd of verkocht dan ‘reguliere’ woningen. Vaak heeft dat te maken met de gunstige ligging, historische
uitstraling en bijzondere kenmerken (bv. hoge plafonds) van dergelijke panden, maar ook andere aspecten spelen een rol. Wonen
in een bijzonder pand draagt bij aan de identiteit en het imago
van de bewoners. Mensen vragen steeds meer om producten die
onderscheidend en symbolisch zijn. Monumentale gebouwen voldoen aan die behoefte.
De gemeente heeft aangegeven geen woningbouwplannen meer
toe te willen staan in Afferden. De plannen die er zijn komen vanwege de crisis moeizaam van de grond, of zijn bijgesteld. Er staan
ook diverse woningen te koop. Het gaat echter vooral om (middel)
dure woningen (boven de 2 ton). Dat is niet verwonderlijk, aangezien de woningvoorraad in Afferden voornamelijk bestaat uit
grondgebonden eengezinswoningen.
Op het perceel naast de kerk is een woningbouwproject gepland
(Megenseind), waar verschillende woningtypen worden gerealiseerd, waaronder ook (geschakelde) eengezinswoningen. Deze
woningen zijn bedoeld voor starters, maar met een koopsom vanaf
€ 199.500,- is het de vraag of deze doelgroep zich in de praktijk
aangesproken voelt. Voor veel starters (een- of tweepersoonshuishoudens) is een woning van 2 ton niet betaalbaar en/of financierbaar.
Gezien het bovenstaande is het toevoegen van (middel)dure ‘reguliere’ eengezinswoningen aan de bestaande voorraad geen
optie in Afferden, ook al lijkt de woningmarkt zich licht te herstellen. Mocht de woningmarkt gaan aantrekken, dan zal het nog de
nodige tijd kosten om de bestaande bouwplannen te ontwikkelen.
De verwachting is dat de huizenmarkt slechts langzaam aan zal
trekken, met name vanwege (de nasleep van) de economische
crisis, de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de beperking
van de aflossingsvrije hypotheek.
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DE LIJST IS ALS VOLGT GEFORMULEERD:
Wonen
Bijzondere woonvormen
Zorgpraktijkruimten
Horeca
Kantoren, vergaderen/conferentie, educatie, etc.
Trouwlocatie
Museale functie

Het is echter wel denkbaar dat er behoefte bestaat aan écht betaalbare woningen voor starters (prijs circa € 100.000 tot max. €
175.000,-). Helaas is het bouwen van betaalbare woningen voor
starters in de praktijk geen garantie voor werkelijke afname van de
woningen. De woningbehoefte vertaalt zich niet altijd naar concrete huur of koop. Starters/jongeren stellen vaak erg hoge eisen
aan een woning, zoals een gunstige ligging, nabijheid van gelijkgestemden, veel ruimte in en om het huis. Hierdoor verwisselen
‘incourante’ woningen, ondanks een lage prijs, toch vaak slechts
moeizaam van eigenaar. Jongeren die gaan studeren, kiezen er
vaak voor om te verhuizen naar de stad. Was het vroeger heel
gebruikelijk om na afronding van de studie terug te keren naar de
regio van herkomst, tegenwoordig is dat minder vanzelfsprekend,
met name omdat de werkgelegenheid in plattelandsregio’s en
kleine kernen beperkt is.
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Een ander mogelijk woonscenario voor de pastorie betreft hoogwaardige appartementen. In Afferden is er beperkt aanbod aan
dergelijke, ruime appartementen. De pastorie biedt een kans om
unieke appartementen aan te bieden, in een historische setting.
Hierbij geldt de kanttekening dat de doelgroep niet alleen in Afferden, maar in een grote straal rond Afferden moet worden gezocht.
Het kan bijvoorbeeld gaan om jonge stellen, die beide werken en
zeer mobiel zijn. Maar ook om welgestelde senioren, die ervoor
kiezen hun vrijstaande woning te verkopen en zich te vestigen in
een (luxe) appartement.
Ten slotte zou de pastorie wat betreft wonen ook als één luxe
woonvilla kunnen worden aangeboden op de markt. Of dit kansrijk
is kan op voorhand niet worden ingeschat. Dat wordt pas duidelijk
als het pand daadwerkelijk op de markt wordt aangeboden.

Ontwikkelingsstudie

Er zijn kleine ontwikkelaars actief op de markt, die zich specialiseren in historisch vastgoed. Nader onderzoek zal aan moeten tonen
of er investeerders zijn te vinden die het project op willen pakken.
Veel zal afhangen van het herstel van de woningmarkt. Een andere
optie biedt wellicht CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Hier wordt verderop in deze paragraaf ingegaan.
BIJZONDERE WOONVORMEN
Vanwege de rustige ligging en de nabijheid van het kulturhus met
voorzieningen biedt het complex mogelijk kansen voor een invulling met woningen voor bijzondere doelgroepen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een Thomashuis of een wooncentrum voor
alleenstaande ouderen.
Een Thomashuis of een vergelijkbaar concept is een particulier
zorgcentrum, waar een zorgechtpaar zorg verleent aan een kleine
groep mensen (circa 8) met een verstandelijke beperking. Het zorgechtpaar woont zelf ook in het gebouw of op het terrein, in een eigen privéwoning. Daarnaast huisvest het gebouw zit-slaapkamers
voor de bewoners (circa 20 tot 30 m2 per kamer) en gemeenschappelijke ruimten, zoals een activiteitenruimte, een keuken,
een zitruimte en een logeerkamer.
Thomashuizen of vergelijkbare voorzieningen zijn meestal te vinden in monumentale gebouwen, gelegen op rustige locaties in
heel het land. In Druten bevindt zich al een Thomashuis. Deze is
gevestigd in een monumentale woonboerderij, gelegen in het
centrum van Druten. Ook elders in de regio zijn Thomashuizen of
vergelijkbare voorzieningen te vinden, zoals in Beneden-Leeuwen
en Tiel.
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Het Thomashuis is een zorgformule van De Drie Notenboomen.
Deze organisatie is eigenaar van het concept. Een Thomashuis is
meestal in bezit van een lokale woningcorporaties, die zorgdraagt
voor de ontwikkeling van het gebouw en deze vervolgens verhuurt
aan De Drie Notenbomen. Zij verhuren het vervolgens door aan
de exploitant. Men krijgt veel verzoeken van pandeigenaren om
nieuwe Thomashuizen te stichten. De organisatie weegt aanvragen dan ook kritisch af. Of de vestiging van een Thomashuis of een

Een concept op het gebied van wonen dat mogelijk interessant
kan zijn voor het complex is een kleinschalig wooncentrum voor
ouderen. Een dergelijk concept is bedoeld voor alleenstaande
ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar niet meer alleen willen wonen. Het gaat hier dus niet om ‘zorgwoningen’ voor
ouderen met een zorgvraag, maar om ‘reguliere’ woningen in een
woongemeenschap, specifiek gericht op alleenstaande ouderen.
In de kleinschalige woongemeenschap (circa 6 bewoners) beschikken ouderen over een eigen woonkamer, slaapkamer en
badkamer (circa 40 tot 50 m2). Daarnaast beschikt men over een
gemeenschappelijke keuken-woonkamer en bijvoorbeeld een
hobbyruimte en logeerkamer.
Of het realiseren van ouderenwoningen (al dan niet met een zorgvraag) daadwerkelijk economisch haalbaar is, is op voorhand
moeilijk te voorspellen. De Zorggroep Maas en Waal heeft in het
kader van de marktverkenning aangegeven geen kansen te zien
voor de realisatie van seniorenwoningen in de kerk en pastorie.
Men heeft bij de realisatie van het dorpshuis al onderzoek gedaan,
waaruit bleek dat er onvoldoende behoefte bestaat in Afferden.
Landelijke onderzoeken tonen desondanks aan dat er onvoldoende geschikte woningen zijn voor senioren. De vraag is echter of dit
wordt gerealiseerd door nieuwe woningen aan de woningvoorraad toe te voegen, of door bestaande woningen levensloopbestendig te maken. In de praktijk hebben senioren vaak de voorkeur
om zolang mogelijk in hun bestaande woning te blijven wonen.
Ook de veranderingen in de zorg (scheiden wonen en zorg) dragen bij aan langer thuis wonen door senioren.

/
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Wat betreft het realiseren van woningen in de pastorie is het de
vraag wie er als investeerder op zal treden. Woningcorporaties zijn
tegenwoordig zeer terughoudend in het ontwikkelen van projecten waarvan de risico’s relatief hoog en de rendementen relatief
laag zijn, wat bij herbestemming vaak het geval is. Standvast Wonen heeft in het kader van dit onderzoek reeds aangegeven geen
mogelijkheid te zien een bijdrage te leveren aan het herontwikkelen van de locatie.

vergelijkbaar concept daadwerkelijk haalbaar is, kan op voorhand
niet worden gezegd. Daarvoor is uitgebreider onderzoek noodzakelijk.

Ten slotte kan voor de pastorie gedacht worden aan een bijzonder
woonconcept, bijvoorbeeld éénkamer ’pauzewoningen’, bedoeld
voor mensen die door relatieproblemen in acute huisvestingsnood
zitten. Het is een kortdurende huisvestingsoplossing, vaak voor
ongeveer een half jaar. De eenkamerwoningen worden gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden. Mensen uit een echtscheidingssituatie hebben dan geen zorgen over de inrichting van hun
tijdelijke onderkomen.
ZORGPRAKTIJKRUIMTEN
Zorg is een omvangrijke maatschappelijke functie met een grote
en gevarieerde behoefte aan huisvesting. In Druten bevindt zich
een dependance van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, waar een negental poliklinische zorgfuncties zijn gebundeld. Dit centrum heeft de gehele gemeente (en omgeving) als
verzorgingsgebied.

Op dit moment zijn er, voor zover bekend, geen zorgverleners op
zoek naar ruimte in Afferden. Dat neemt niet weg dat er in Afferden
in de toekomst ruimte ontstaat voor de vestiging van een huisarts
of een andere zorgverlener. Gezien de kenmerken van de pastorie
kan op het gebied van zorg gedacht worden aan de vestiging van
een huisarts- of tandartspraktijk.
Er kan ook gedacht worden aan een commerciële zorgfunctie met
een groter verzorgingsgebied, zoals bijvoorbeeld een oogkliniek.
Of de pastorie en mogelijk ook de kerk hiervoor in aanmerking komt,
kan niet op voorhand worden aangegeven. Pas als het gebouw ‘op
de markt komt’, zal blijken wat de behoefte is vanuit die markt.
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Wat betreft verblijfsaccommodaties is er in de regio sprake van
een tekort aan aanbod (bron: regionaal bureau voor toerisme). In
Druten zelf is maar één (kleinschalig) hotel gevestigd. Wel zijn er
in de omgeving van Druten en Afferden enkele hotels en B&Bvoorzieningen te vinden. In regionaal verband wordt er voor de
toekomst ingezet op een groei van het aantal accommodaties (hotelkamers, groepsaccommodaties, etc.). Wellicht biedt de pastorie met kerk een kans voor de vestiging van een hotel/pension,
groepsaccommodatie of bed & breakfast.
KANTOREN, VERGADEREN/CONFERENTIE,
EDUCATIE, ETC.
Een invulling met een bedrijfsmatige functie, in de vorm van kantoren, dienstverlening, vergaderen/ontmoeten, conferenties en/
of educatie, is op het eerste oog passend voor de locatie, mits
het parkeren goed wordt opgelost. In Afferden is echter nauwelijks sprake van een markt op dit gebied. Daarnaast is uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel (2013) gebleken dat de
verhuisgeneigdheid onder zittende ondernemingen in de regio
beperkt is.
Multifunctionele ruimten, bijvoorbeeld ten behoeve van vergaderen en ontmoeten zijn in het dorp al voorhanden in het dorpshuis.
Hetzelfde geldt voor ruimte voor kinderopvang, sport, etc. In Druten zelf bevindt zich D’n Bogerd, een multifunctioneel centrum, dat
naast onder meer een bibliotheek en een theaterzaal ook ruimte
biedt aan vergaderen en congressen.
Het is niet raadzaam (en haalbaar) om naast de bestaande voorzieningen (De Meent en D’n Bogerd) een direct concurrerende
voorziening te realiseren. Wel zal er mogelijk sprake kunnen zijn
van samenwerking. Voor bijzondere voorstellingen kan D’n Bongerd bijvoorbeeld uitwijken naar de kerk in Afferden. Zoals eerder
gezegd vormen de verkeersaantrekkende werking en de parkeerbehoefte daarbij een knelpunt.
Ook een invulling van met name de pastorie met meerdere, kleine
bedrijven is in theorie mogelijk. Er is in ons land sprake van een
groeiend aantal ZZP’ers, die behoefte hebben aan flexibel te huren werkruimten, maar de lokale markt is naar verwachting te klein
om voor een goede invulling van het complex te kunnen zorgen.
Bovenstaande sluit natuurlijk niet uit dat er, met name voor de pastorie, een gegadigde wordt gevonden zodra het gebouw op de
markt wordt gebracht. Op voorhand is echter niet te voorspellen
of er een gegadigde wordt gevonden, welke functie deze gegadigde voor ogen heeft en welke prijs men bereid is te betalen voor
aankoop of aanhuur.

Een andere (aanvullende) functie die interessant kan zijn voor het
complex is een museale functie, al is het alleen maar omdat de
gebouwen zelf de moeite van het bezichtigen waard zijn. Een aardige referentie is wellicht de uit 1855 stammende H. Antonius
van Paduakerk te Kranenburg (Achterhoek), die sinds enige jaren
dienst doet als heiligenbeeldenmuseum. Financieel-economisch
gezien is de vestiging van een museum echter geen verantwoorde
herbestemming. Voor zover bekend bevinden zich in de gemeente
Druten geen musea. Ook zijn er voor zover bekend geen initiatieven op dit gebied.
CONCLUSIE: MOGELIJKHEDEN NIEUWE
BESTEMMING
Vanuit economisch perspectief kan geconcludeerd worden dat
het niet eenvoudig zal zijn om de kerk een nieuwe functie te geven,
zeker als het om een functie dient te gaan die voldoende exploitatiebaten oplevert om de lasten van onder meer onderhoud, beheer
en energie te kunnen dekken.
Omdat Afferden reeds over een goed geoutilleerd dorpshuis
beschikt, is de kans dat de kerk de functie van dorpshuis gaat
verzorgen, uitgesloten. Wel is voor te stellen dat de kerk dienst
gaat doen als extra ruimte ten behoeve van het dorpshuis of van
bijvoorbeeld D’n Bogerd. Men kan voor grote of bijzondere bijeenkomsten (voorstellingen, concerten, etc.) gebruik maken van de
kerk. Ook andere vormen van nevengebruik zijn denkbaar, zoals
een columbarium (urnenmuur) of een museale invulling. Van een
intensief gebruik zal naar verwachting geen sprake zijn. De inkomsten zullen dan ook beperkt zijn.
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In de kleine kernen heeft de horeca het over het algemeen moeilijk.
Afferden vormt daarop geen uitzondering. De aanwezige horeca
bevindt zich in het dorpshuis van Afferden (eetcafé en cafetaria).
Daarmee is de behoefte aan eetgelegenheden in Afferden voldoende afgedekt.

TROUWLOCATIE, MUSEALE FUNCTIE
Zowel de pastorie als de kerk bezitten een hoge esthetische waarde, waardoor ze in de toekomst wellicht als trouwlocatie kunnen
dienen. Voor een gezonde exploitatie zal het wel nodig zijn om
deze functie met andere functies te combineren. In de gemeente
zijn enkele bijzondere trouwlocaties te vinden, zoals in Horssen
(Huis te Horssen). In de regio bevindt zich onder meer ook kasteel
Wijenburg te Echteld, dat zowel in 2013 als 2014 tot trouwlocatie
van het jaar is uitgeroepen.

De pastorie biedt meer kansen op een nieuwe bestemming. Daarbij kan gedacht worden aan zakelijk gebruik (kantoor, trainingscentrum, educatie, etc.) of aan een woonprogramma, hoewel in
de huidige markt de kansen beperkt zijn. Mocht het herstel van de
woningmarkt doorzetten, dan kan in de toekomst wellicht gedacht
worden aan een invulling met woningen die onderscheidend zijn
ten opzichte van het bestaande aanbod. Het kan gaan om betaalbare appartementen voor starters of juist aan hoogwaardige appartementen. De doelgroep moet niet alleen in Afferden worden
gevonden, maar in de gehele regio. In alle gevallen is het behoud
van de historische kenmerken en sfeer van de locatie een ‘must’
om de woningen in de markt te kunnen zetten.
Andere scenario’s die het waard zijn nader te onderzoeken zijn een
woonvoorziening voor ouderen of mensen met een beperking en
een kleinschalig hotel, eventueel in combinatie met andere functies, zoals trouwen, vergaderen, etc.
Welk scenario ook wordt gekozen, de vraag zal vooral zijn wanneer
de tijd rijp zal zijn voor herbestemming. In de huidige economische
situatie zijn de kansen beperkt. Een andere belangrijke vraag is
wie de investering op zich zal nemen. In het kader van de marktverkenning zijn geen partijen boven water gekomen die deze rol
(op dit moment) kunnen/willen vervullen. Te zijner tijd zijn nadere
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HORECA
In zijn algemeenheid heeft de horeca te leiden onder de economische tegenwind. In de afgelopen jaren is het omzetvolume in de
horeca in ons land gedaald. Naast het verminderde consumentenvertrouwen en een daling in de zakelijke bestedingen speelt ook
de BTW-verhoging hierin een rol. Voor de periode 2014-2016
voorziet Koninklijke Horeca Nederland een licht omzetherstel van
circa 0,25% per jaar.

gesprekken met mogelijke investeerders nodig. Veel zal afhangen
van de situatie op de woning- en vastgoedmarkt op dat moment.
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Ontwikkelingsstudie

Op basis van bovenstaande marktverkenning is het zinvol een
aantal scenario’s voor nieuw gebruik uit te werken:
Zakelijk gebruik. In dit scenario krijgt de pastorie een bestemming
als kantoor. De kerk kan gebruikt worden als ruimte voor trainingen, bijeenkomsten, etc.
Starterswonen. Het programma bestaat uit circa vijf startersappartementen van 60 tot circa 80 m2 gebruiksoppervlak. Het programma wordt in de pastorie gerealiseerd. Wellicht kunnen ook in
de kerk appartementen worden gerealiseerd, indien er voldoende
vraag is. Anders kan de kerk op een andere wijze worden gebruikt,
bijvoorbeeld voor tentoonstellingen, evenementen, markten,
voorstellingen, etc.
Hoogwaardig wonen. Ruime appartementen (minimaal 100 m2) in
de pastorie. De kerk krijgt een andere functie, bijvoorbeeld multifunctioneel of museaal gebruik..
Wooncentrum. Circa acht kleinschalige appartementen (40-50
m2) voor ouderen of mensen met een beperking. De appartementen worden zowel in de pastorie als in de kerk gerealiseerd. In
de kerk is verder ruimte voor gemeenschappelijke ruimten (gezamenlijke keuken/eetkamer, zitkamer, ruimte voor dagbesteding)
en een beheerderswoning (eengezinswoning).
Toeristisch verblijf. Kleinschalig hotel/pension. Kamers (circa 25
m2) met eigen natte ruimtes in de pastorie. Ontvangst, lounge en
ontbijtruimte in de kerk. Eventueel extra kamers in de kerk.
Ten slotte: wat de pastorie betreft is het in de toekomst wellicht
ook mogelijk het gehele gebouw als ‘woonvilla’ te vervreemden.
Het heeft in het kader van deze studie echter weinig zin om dit
nader uit te werken.
Wat betreft de kerk zijn er in Nederland voorbeelden te vinden van
kerken met een voormalige religieuze functie die tegenwoordig
fungeren als bijvoorbeeld museum (bijvoorbeeld de kerk te Kranenburg), dorpshuis, theaterzaal, muziekpodium of een mix van al
die functies. Het beheer en de exploitatie zijn vaak in handen van
een lokale stichting. Er is vaak geen sprake van een rendabele
exploitatie, waardoor aanvullende subsidies nodig zijn om de exploitatie in stand te houden.

Nieuwe bestemming
4.3.1

Scenario 1: Zakelijk gebruik
In dit scenario wordt de pastorie ingericht als kantoorgebouw.
Zonder grote ingrepen kunnen de bestaande ruimten geschikt
worden gemaakt voor kantoorgebruik. Op de verdieping wordt
een beperkte herinrichting gerealiseerd, om een pantry en sanitaire voorzieningen te kunnen realiseren. Daarnaast zullen installatietechnische voorzieningen nodig zijn, zoals luchtbehandeling
en modernisering van de verwarmingsinstallatie. Bij het ontwerpen en realiseren van het installatieplan is het zaak de bestaande
cultuurhistorische waarden niet of zo min mogelijk aan te tasten.
De sacristie kan worden gebruikt als vergaderruimte. In de kerk
kan een presentatie/conferentieruimte worden ingericht, welke
wordt afgescheiden middels een gordijn. Daarnaast bestaat er
in de kerk (schip) de mogelijkheid om, indien gewenst, een extra
volume toe te voegen, bijvoorbeeld ten behoeve van kantoorunits,
vergaderen, ontmoeten, kantine, etc. Met dit extra volume is in de
investeringsraming geen rekening gehouden. Het moet vooral gezien worden als een indicatie van een ‘groeimodel’. [afb. 1]

4.3.2

Scenario 2: Starterswonen
In de pastorie kunnen zes appartementen van circa 50 m2 worden gerealiseerd, bedoeld voor één- of tweepersoonshuishoudens. Hiervoor zijn aanzienlijke ingrepen in het gebouw nodig. Zo
moeten er onder meer op diverse plaatsen natte ruimten worden
gerealiseerd.

/
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Mogelijk biedt bij een woonscenario (collectief) particulier opdrachtgeverschap (CPO) een kans. Hierbij dragen een aantal
particulieren zelf zorg voor de aankoop, planvorming en realisatie
van het project. Deze aanpak kent een aantal voordelen. Allereerst
is er geen ontwikkelaar/investeerder nodig, omdat de particulieren zelf de investering dragen. Ten tweede kunnen de woningen
precies worden afgestemd op de wensen en eisen van de toekomstige bewoners. CPO kent uiteraard ook nadelen/risico’s. Zo
kan CPO alleen slagen als alle betrokkenen aangehaakt blijven
gedurende het proces. Tot het moment dat er een vereniging van
eigenaren (VvE) is opgericht, bestaat de kans dat initiatiefnemers
zich terugtrekken, waardoor het project op niets uitloopt.

4.3

De sacristie kan dienst doen als gemeenschappelijke ruimte (zitkamer, eetkeuken, recreatieruimte). De bewoners maken gezamenlijk gebruik van het terras en de tuin.
De kerk kan een multifunctionele functie krijgen, bijvoorbeeld ten
behoeve van culturele of maatschappelijke functies. Het is echter
ruimtelijk gezien ook denkbaar dat er in de zijbeuken twee appartementen worden gerealiseerd. Door deze verhoogd aan te leggen,
blijft de kruiswegstatie in het zicht liggen van bezoekers van de
kerk. [afb. 2]

4.3.3

Scenario 3: Hoogwaardig wonen
De gehele begane grond wordt ingericht als een ruim appartement van circa 160 m2. Ook op de verdieping wordt een ruim appartement ingericht. Een dergelijk gebruik vraagt om betrekkelijk
geringe aanpassingen aan het gebouw. Omdat gebruik wordt
gemaakt van de bestaande indeling, ontstaat de beperking dat
de verkeersruimte (hal boven en beneden) voor de bewoners van
beide appartementen te betreden is. Men maakt gebruik van dezelfde entree en hal. Daardoor is de privacy niet geheel gewaarborgd. Het is ruimtelijk gezien wel mogelijk om twee geheel private
appartementen te realiseren, met eigen opgangen, maar daarvoor
zullen ingrepen in het gebouw nodig zijn.

Een variant op dit scenario betreft het samenvoegen van beide
woningen tot één zeer grote woning (villa) van circa 320 m2. Deze
is verder niet uitgewerkt in de vlekkenplannen.
De kerk kan een aparte functie krijgen, bijvoorbeeld ten behoeve
van multifunctioneel of museaal gebruik. [afb. 3]

4.3.4

Scenario 4: Wooncentrum
In de kerk en de pastorie worden circa acht kleine appartementen
gerealiseerd, ten behoeve van dementerende ouderen of mensen
met een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt in de pastorie, op de verdieping, een beheerderswoning gerealiseerd. Hier
woont het echtpaar dat de zorg aan de bewoners van het complex
levert. Om deze woningen te realiseren, zijn relatief grote ingrepen
nodig in het gebouw.

4.3.5

Scenario 5: Toeristisch verblijf

In dit scenario is er sprake van de realisatie van een kleinschalig
hotel in de kerk en pastorie. De ingang van het hotel bevindt zich
aan de voorzijde van de kerk. In het portaal van de kerk kan een
balie worden gerealiseerd. In de twee zijbeuken kunnen (wederom
verhoogd) een viertal hotelkamers worden gerealiseerd. Op het
podium in het koor is ruimte voor een lounge. Op de plek van de
kruising en/of transept kan een volume worden toegevoegd, waar
ondersteunende diensten zijn ondergebracht, zoals sanitaire
voorzieningen, een keuken, opslag, etc. Bovenop dit volume kan
men ontbijten, lunchen en dineren. Een fraai voorbeeld van een
dergelijke opzet is te vinden in het Kruisherenhotel in Maastricht.
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In de sacristie en in de kerk worden gemeenschappelijke ruimten
gerealiseerd, zoals een gezamenlijke keuken, een dagbestedingsruimte, een eetruimte, etc. Door de appartementen in de zijbeuken
van de kerk verhoogd aan te leggen blijft de kruiswegstatie in het
zicht. [afb. 4]
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In de pastorie kunnen nog eens 11 kamers worden gerealiseerd,
waardoor het totaal aantal kamers uitkomt op 15. Eventueel zouden ook op de zolder van de pastorie nog hotelkamers kunnen
worden gerealiseerd, maar hiermee is geen rekening gehouden in
de vlekkenplannen. [afb. 5, 6]
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[afb. 6]

Referentiebeeld: Kruisherenhotel Maastricht

4.4
Kosten- en exploitatieramingen
Voor de scenario’s voor de kerk en pastorie te Afferden zijn ramingen gemaakt van de verwachte investering en de verwachte
vastgoedexploitatie van de locatie.

4.4.1

Kostenramingen
Bij de investeringsraming of stichtingskostenraming wordt onderscheid gemaakt tussen grondkosten, sloopkosten, bouwkosten
(casco herstel, inbouw en aanpassing), terreininrichtingskosten
en bijkomende kosten. Deze kosten zijn samen noodzakelijk om
de beoogde herbestemming te realiseren.

Onder kosten voor casco herstel worden verstaan de kosten die
gemoeid zijn met het herstellen van de bestaande gebouwschil
van de kerk. Deze kosten zijn geraamd op basis van een inspectie
ter plaatse. Uitgangspunt bij het ramen van de herstelkosten is
sober en doelmatig herstel, ten dienste van de beoogde herbestemming. Voor de pastorie is aangenomen dat hier geen casco
herstel aan de orde is, omdat deze recent is/wordt gerestaureerd.
Onder inbouw/aanpassingskosten worden de kosten verstaan
die gemoeid zijn met het realiseren van de beoogde functies:
vloer- en wandafwerking, installaties, voorzieningen als keukens
en badkamers, etc. Deze kosten zijn voor ieder scenario ingeschat
op basis van kostenkengetallen. Hiervoor is gebruik gemaakt van
gegevens van het Bouwkostenkompas en ervaringsgegevens.

Ontwikkelingsstudie

De terreininrichtingskosten hebben betrekking op eventueel herstelwerk van het terras en de tuin aan de achterzijde van de pastorie. Hiervoor is een schatting gemaakt.
De bijkomende kosten ten slotte zijn de kosten van ontwerp, advies, onderzoek, leges, bouwbegeleiding, etc. Deze kosten worden geschat op 20% van de bouwkosten.
Er is geen rekening gehouden met kosten voor bijzondere voorzieningen, verborgen gebreken of andere risico’s.
In Bijlage III zijn de kosten per scenario schematisch weergegeven.

Door de inkomsten en uitgaven uit de vastgoedexploitatie tegenover elkaar te plaatsen gedurende de loop van een bepaalde exploitatieperiode kan worden vastgesteld of er sprake is van een
rendabel project. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Discounted Cash Flow (DCF) model. Indien de uitgaven
niet kunnen worden gedekt door de inkomsten, ontstaat een onrendabele top.
De exploitatie wordt volgens het DCF-model doorberekend vanuit de optiek van de eigenaar/verhuurder (vastgoedexploitatie).
Er wordt daarom verondersteld dat de gehele investering voor
rekening van de eigenaar/verhuurder is. Ook draagt de eigenaar
zorg voor alle vastgoedexploitatielasten. Daartegenover staan
huurinkomsten. Deze huurinkomsten zijn geschat op basis van
ervaringscijfers en referentiegegevens van vastgoed in de regio
(onder meer cijfers van DTZ).
Bij de scenario’s met wonen is BTW meegenomen in de investeringslasten, omdat woningverhuur niet BTW-belast is. De investeerder kan de BTW over de investering dan in principe niet
terugvorderen.
De exploitatielasten bestaan uit onderhoudskosten, beheerslasten en rente/aflossing (over de investering). Energielasten zijn
voor rekening van de huurders. Deze kosten zijn daarom niet meegenomen in de vastgoedexploitatie.
Daarnaast wordt uitgegaan van een aantal geschatte parameters,
zoals rente en inflatie. Het model houdt geen rekening met aanloopverliezen in de exploitatie, rentekosten gedurende de bouw of
met kosten als gevolg van projectrisico’s.
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In de berekeningen is geen rekening gehouden met grondkosten
(verwervingskosten, bouwrijp maken, aanleg nutsvoorzieningen).
Ook zijn er geen sloopkosten aan de orde.

4.4.2

Exploitatieberekeningen
Toelichting exploitatieraming

Wat betreft de financiering is er van uitgegaan dat de gehele investering gefinancierd wordt tegen marktconforme rentetarieven.
In de praktijk is het wellicht mogelijk een deel van de investering
tegen een lage rente te financieren, bijvoorbeeld via het Nationaal
Restauratiefonds.
De restwaarde is geschat op basis van circa 70% van de investering.
Hoewel de berekeningen zorgvuldig zijn opgesteld, moeten de
uitkomsten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ten eerste zijn de ramingen opgesteld op basis van de vlekkenplannen, die een indicatief beeld geven van de mogelijkheden.
Ten tweede heeft het recente verleden uitgewezen dat het zeer
lastig is om te anticiperen op -bijvoorbeeld- economische ontwikkelingen op de (middel)lange termijn. Bij de DCF-methode is er
daarom altijd sprake van een zekere subjectiviteit.
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In de berekeningen is uitgegaan van de volgende invoergegevens:

INVESTERING
Geraamde totale investeringslasten scenario Zakelijk gebruik, afgerond

€ 449.000,-

Geraamde totale investeringslasten scenario Starterswonen, afgerond

€ 768.000,- / €1.033.000,-

Geraamde totale investeringslasten scenario Hoogwaardig wonen, afgerond
Geraamde totale investeringslasten scenario Wooncentrum, afgerond
Geraamde totale investeringslasten scenario Toeristisch verblijf, afgerond

€ 725.000,€ 1.089.000,€ 973.000,-

INKOMSTEN
Geschatte huuropbrengst per jaar scenario Zakelijk gebruik

€ 35.000,-

Geschatte huuropbrengst per jaar scenario Starterswonen

€ 25.000,- / € 35.000,-

Geschatte huuropbrengst per jaar scenario Hoogwaardig wonen

€ 25.000,-

Geschatte huuropbrengst per jaar scenario Wooncentrum

€ 35.000,-

Geschatte huuropbrengst per jaar scenario Toeristisch verblijf

€60.000,-

Aanname stijging opbrengsten per jaar alle scenario’s

2,25%

UITGAVEN
Geschatte totale onderhoudskosten per jaar

€ 20.000,-

Geschatte totale beheerslasten, belastingen, verzekeringen, per jaar

€ 15.000,-

Aanname kostenstijging per jaar alle scenario’s

2,25%

15 tot 30 jaar
5%

Aanname financieringsrente

5%

Geschatte restwaarde gebouw

€ 400.000,- tot € 800.000,-

Disconteringsvoet

UITKOMSTEN
De DCF-ramingen zijn uitgevoerd op basis van de verschillende
scenario’s. De uitkomsten van de ramingen zijn hieronder per scenario beschreven.

Scenario Zakelijk gebruik:
Het rendabele investeringsgedeelte bedraagt afgerond circa
€ 160.000,De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 289.000,Scenario Starterswonen:
Er is geen sprake van een rendabel investeringsgedeelte.
De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 879.000,Scenario Starterswonen (met woningen in de kerk):
Het rendabele investeringsgedeelte bedraagt afgerond
circa € 115.000,De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 918.000,Scenario Hoogwaardig wonen:
Er is geen sprake van een rendabel investeringsgedeelte.
De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 845.000,Scenario Wooncentrum:
Het rendabele investeringsgedeelte bedraagt afgerond
circa € 122.000,De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 967.000,Scenario Toeristisch verblijf:
Het rendabele investeringsgedeelte bedraagt afgerond circa
€ 570.000,-

5%

De onrendabele top bedraagt afgerond circa € 403.000,CONCLUSIE
De uitkomsten laten zien dat er, op basis van de genoemde uitgangspunten en aannames, in alle scenario’s sprake is van een onrendabele top. De investering laat zich niet geheel terugverdienen
uit de exploitatie van het complex. In de scenario’s Starterswonen
en Hoogwaardig wonen is de exploitatie dermate negatief, dat
de onrendabele top hoger uitvalt dan de investering. De reden
hiervoor is met name te vinden in het feit dat in deze scenario’s de
kerk geen inkomsten oplevert, terwijl de kerk wel om onderhoud
vraagt. Overigens geldt ook voor de andere scenario’s dat met
name de onderhoudslasten van de kerk relatief zwaar doorwegen
in het beperkte of negatieve rendement.
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Aanname exploitatieperiode

Aanname leegstand

Worden voor bijvoorbeeld het scenario Starterswonen de onderhouds- en overige lasten van de kerk buiten beschouwing gelaten,
dan ontstaat er een ander beeld. Er is dan weliswaar nog altijd
sprake van een onrendabele top van circa
€ 384.000,-, maar er resteert ook een rendabel investeringsgedeelte van eveneens circa € 384.000,-. Een vergelijkbaar effect
treedt op bij het scenario Hoogwaardig wonen (onrendabel circa
€ 349.000,-, rendabel circa € 376.000,-). Bij het scenario zakelijk
gebruik verdwijnt de onrendabele top zelfs geheel en is er sprake
van een minimaal kostendekkend project.
In de scenario’s waarbij de kerk wel voor inkomsten zorgt, met
name in het scenario toeristisch verblijf, is het beeld positiever,
omdat het kerkgebouw dan een bijdrage gaat leveren aan de exploitatie. Dit effect is overigens beperkter in de scenario’s Wooncentrum en Starterswonen (met woningen in de kerk).
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OVERIGE AANNAMES

In alle scenario’s zijn de kosten van complete restauratie van het
leidendak en de glas-in-lood vensters, die op termijn gemaakt
moeten worden, buiten beschouwing gelaten. Zouden we deze
kosten (circa 1,5 mln euro) meenemen in de DCF-ramingen, dan
nemen ook de onrendabele toppen met eenzelfde bedrag toe.
In zijn algemeen kan dus geconcludeerd worden dat de pastorie
de ‘exploitatiedrager’ van het complex is. Aangezien de pastorie
een rijksmonumentale status heeft, zal het ook gemakkelijker zijn
voor dit gebouw laagrentende leningen of subsidies te verkrijgen.
Hierdoor kan de financiële haalbaarheid van het project sterk worden vergroot.
In de praktijk is de financiële haalbaarheid van de herbestemming
van het complex vooral afhankelijk van de mogelijkheid om financiële ondersteuning te verkrijgen, maar ook van de inzet en expertise
van de initiatiefnemer die met de herbestemming aan de slag gaat.
Door de scenario’s verder te verfijnen kan de financiële haalbaarheid in de toekomst nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Dat
is onder meer nodig om uitsluitsel te kunnen geven over de financierbaarheid en om de risico’s nader inzichtelijk en beheersbaar
te maken.

4.5
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Ontwikkelingsstudie

Elk vastgoedproject brengt risico’s met zich mee. Naarmate de
ontwikkeling van een project vordert komen deze projectrisico’s
beter in beeld. Het is belangrijk dat de risico’s in iedere fase van
het proces worden onderkend en worden ingeschat met de in die
fase beschikbare kennis. In deze paragraaf zijn daarom de belangrijkste risico’s benoemd zoals die in dit stadium, de initiatief- en
onderzoeksfase, bekend zijn. De risico’s worden per vervolgfase
benoemd.
RISICO’S ONTWERP- EN ONTWIKKELINGSFASE
– Niet kunnen verkrijgen van benodigde vergunningen en ontheffingen. Voor het realiseren van de herbestemming zijn diverse ingrepen nodig, die vergunningplichtig zijn. Met name
waar het gaat om ingrepen in de pastorie zal de vergunningverlenende instantie kritisch kijken naar de impact op het
monument. Daarnaast spelen bijvoorbeeld brandveiligheidseisen een rol, met name in de scenario’s Wooncentrum en
Toeristisch Verblijf;
– Ontmoeten van bezwaren van omwonenden en andere belanghebbenden. Het is mogelijk dat bewoners in de omgeving
of andere belanghebbenden bezwaar maken tegen de plannen, bijvoorbeeld vanwege het realiseren van woningen in het
complex, wat kan leiden tot overlast of het verlies van privacy
van omliggende percelen. Een hotel- of kantoorfunctie kan
mogelijk tot extra verkeers- en parkeerdruk leiden;
– Indien er bezwaren optreden kan dit leiden tot planwijzigingen,
waardoor vertraging in het proces ontstaat en ontwerpkosten
toenemen;
– Vertraging kan leiden tot renteverliezen. Vertraging kan bijvoorbeeld optreden door bezwaren, maar ook indien er aanvullende onderzoeken moeten worden gedaan naar de staat
van de constructie, de aanwezigheid van beschermde flora
en fauna, asbest, etc. Renteverliezen hebben vanzelfsprekend
een grote invloed op het rendement van het project;

RISICO’S REALISATIEFASE
– Aanwezigheid (verborgen) asbest of andere verontreiniging.
Tijdens de bouwkundige inspectie is vermoedelijk asbest aangetroffen in de kerk (afvoerpijp). Het is echter niet uitgesloten dat er tijdens de bouwwerkzaamheden nog meer asbest
wordt aangetroffen, in de kerk of de pastorie. Hierdoor bestaat
het risico op saneringskosten en vertraging;
– (Verborgen) gebreken in het gebouw. Met name gebreken aan
constructies en fundering kunnen leiden tot extra kosten en
vertraging. In het hoofdstuk over de bouwtechnische staat van
de kerk is beschreven dat nader specialistisch onderzoek nodig is naar de oorzaak van scheuren in het metselwerk;
– Vertraging als gevolg van het aantreffen van archeologische
bodemvondsten, beschermde flora en fauna, of als gevolg van
andere (juridische) aspecten (fijn stof, geluidhinder, bouwregelgeving, monumentenwetgeving, arbo-wetgeving, etc.);
– Tegenvallende prestaties van de aannemer, bouwfouten;
– Schade en overlast aan belendende percelen en openbare
ruimte bij het verrichten van bouwwerkzaamheden, waardoor
de kosten van herstel of schadeclaims voor rekening van het
project komen;
– Gebruikelijke bouwrisico’s, zoals vertraging in de uitvoering
als gevolg van weersomstandigheden en onvoorzien meerwerk.

/
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Risicoanalyse

– Verlies van politiek draagvlak en veranderend overheidsbeleid,
bijvoorbeeld door het wisselen van overheidsbesturen na verkiezingen;
– Ontwikkelingen in de marktvraag, waardoor ingeschatte opbrengsten moeten worden bijgesteld. Het is in de huidige
markt bijvoorbeeld niet goed in te schatten wat de behoefte is
aan woningen in Afferden in de toekomst;
– Investeringsrisico’s: niet kunnen verkrijgen van financiering/
onvoldoende middelen, tegenvallende subsidies, stijgende
financieringsrente.

RISICO’S EXPLOITATIEFASE
– Onverwacht hoge beheer- en onderhoudskosten of andere
exploitatielasten, zoals energielasten. Met name voor de kerk
geldt dat bij intensieve ingebruikname het energiegebruik
hoog zal zijn. Het is in dat geval raadzaam te onderzoeken op
welke wijze er een efficiënte energiehuishouding kan worden
gerealiseerd en welke technieken daarvoor het beste ingezet
kunnen worden;
– Tegenvallende marktvraag, waardoor lagere huuropbrengsten of leegstand kunnen optreden. De afgelopen jaren hebben
aangetoond dat de marktsituatie snel kan veranderen. Uit de
marktanalyse is gebleken dat de vraag naar ruimten in Afferden beperkt is. Het toevoegen van een meerdere woningen
(scenario Starterswonen) brengt het risico met zich mee dat
een aantal van deze woningen niet wordt verhuurd of verkocht
en leeg blijft staan;
– Hoge financieringsrente, bijvoorbeeld bij het aflopen van de
termijn waarop de rente van een financiering is vastgezet;
– Tegenvallende restwaarde (bij eventuele verkoop);
– Conflicten tussen verschillende gebruikers van het complex.
Met name in de scenario’s met een woonprogramma bestaat
dit risico, omdat bewoners mogelijk uiteenlopende wensen en
belangen hebben. Het is daarom van belang dat er goede afspraken worden gemaakt tussen de verschillende bewoners;
– Conflicten met omwonenden, bijvoorbeeld vanwege (vermeende) overlast (geluid, verkeer, parkeren) of verlies van privacy.
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Conclusie en
aanbevelingen

5.1
Samenvatting onderzoek
Aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek van de bureaus
Gelders Genootschap en Nibag is de behoefte van de parochie
H. Franciscus en H. Clara te Druten, het bisdom Den Bosch en
de gemeente Druten, om te verkennen wat de mogelijkheden zijn
voor een eventuele herbestemming van de Sint-Victor en Gezellen kerk inclusief de pastorie. Recent hebben de verschillende
betrokken partijen (gemeente Druten, provincie Gelderland, parochie H. Franciscus en Clara en bisdom Den Bosch) zowel in het
noodzakelijk onderhoud van de kerk als van de pastorie geïnvesteerd. De werkzaamheden aan de kerk zijn inmiddels afgerond
voor zover het gaat om het wind- en waterdicht maken. De werkzaamheden aan de pastorie zijn nog in uitvoering. Voorlopig zijn
de gebouwen daarmee behoed voor verder verval. Het is echter
zaak om voor het complex een duurzame nieuwe bestemming te
vinden, aangezien de keuze inmiddels is gemaakt om de kerk binnen afzienbare termijn aan de erediensten te onttrekken.
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Een haalbaarheidsonderzoek is een eerste belangrijke stap in een
mogelijk traject naar herbestemming. Het onderzoek wordt voor
een belangrijk deel gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed in het kader van een landelijke regeling.
In een tijdsbestek van vier maanden is onderzocht welke de randvoorwaarden zijn vanuit meerdere aspecten van herbestemming:
bouwtechnische staat, marktverkenning en bouwhistorische

AANBEVELINGEN
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verkenning. Hieruit vloeien scenario’s voort voor uiteenlopende
nieuwe functies. Voor elk scenario is een kosten- en exploitatieraming opgesteld, evenals voor de kosten van bouwtechnisch
herstel. Elk scenario is vervolgens uitgewerkt in architectonische
vlekkenplannen, die elk een impressie geven hoe een toekomstige
herbestemming eruit zou kunnen zien.

Uitgangspunt voor een herbestemming is in principe behoud van
het hele ensemble van kerk en pastorie, mede vanwege de cultuurhistorische waarde (Rijksmonumenten) van de gebouwen zelf
en ook de identiteitsbepalende betekenis voor de kern Afferden.
Ook past dit bij de essentie van een haalbaarheidsonderzoek.
Hieronder worden per onderdeel van het onderzoek kort de belangrijkste bevindingen weergegeven:
BOUWTECHNISCH ONDERZOEK
De kerk verkeert over het geheel genomen in een redelijke tot matige conditie. Er is een aantal schades aan de kerk waargenomen die
binnen afzienbare tijd hersteld dienen te worden. Daarnaast moeten er de komende jaren een groot aantal omvangrijke en kostbare
herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. In de kostenraming
voor het bouwtechnisch herstel zijn uitsluitend de noodzakelijke
werkzaamheden (‘sober en doelmatig’) opgenomen waarmee de
kerk voorlopig wind- en waterdicht is en waardoor herbestemming aan de orde kan zijn. Op de langere termijn zijn waarschijnlijk
grotere ingrepen nodig.
De voornaamste herstelwerkzaamheden zijn het herstellen van
grote delen van het metsel- en voegwerk, het herstellen en ver-

Gezien de redelijke bouwkundige staat van de pastorie en de binnenkort uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan diverse
bouwkundige onderdelen is in de rapportage en in de kostenraming geen rekening gehouden met herstel van de pastorie.
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MARKTVERKENNING
Om inzicht te krijgen in de economische haalbaarheid van hergebruik van kerk en pastorie is gesproken met vertegenwoordigers
vanuit de gemeente Druten, Zorggroep Maas en Waal, Standvast
Wonen, Hans Janssen Garantiemakelaars (de heer Van Lunen) en
Dorpslijst Afferden. Daarnaast heeft Dorpslijst Afferden op eigen
initiatief een bewonersavond georganiseerd om te peilen welke
meningen er leven over een eventuele herbestemming van zowel
kerk als pastorie.
Verder is zgn. ‘deskresearch’ verricht naar de kansen die de huidige economische situatie biedt. Er is in principe breed verkend,
waarbij alle mogelijke opties zonder prioritering zijn bekeken. Wel
zijn alleen die marktsegmenten onderzocht, die passen bij het
complex en de omgeving.

–

–

–

–

–

UIT DE MARKTVERKENNING KOMEN DE VOLGENDE
OPTIES VOOR EEN HERBESTEMMING NAAR VOREN
(ZONDER PRIORITERING):
Zakelijk gebruik. In dit scenario krijgt de pastorie een bestemming als kantoor. De kerk kan gebruikt worden als ruimte voor
trainingen, bijeenkomsten, etc.
Starterswonen met ca. vijf startersappartementen van 60 tot
circa 80 m2 in de pastorie. Voor de kerk wordt in dit scenario
gedacht aan een functie voor tentoonstellingen, evenementen, markten, voorstellingen, etc.
Hoogwaardig wonen in ruime appartementen (min. 100 m2)
in de pastorie. De kerk krijgt een andere functie, bijvoorbeeld
multifunctioneel of museaal gebruik..
Wooncentrum met ca. acht kleinschalige appartementen
(40-50 m2) voor ouderen of mensen met een beperking. Dit
betreft zowel pastorie als kerk.
Toeristisch verblijf als kleinschalig hotel/pension met kamers
in de pastorie en evt. ontvangst, lounge en ontbijtruimte in de
kerk.

Economisch gezien zal het niet eenvoudig zijn om de kerk een
nieuwe functie te geven, zeker als deze voldoende exploitatiebaten moet opleveren.

dak en de glas-in-lood vensters buiten beschouwing gelaten (ca.
€1.500.000).
De conclusie is dat vooral de pastorie de ‘exploitatiedrager’ van
het complex is. Het zal ook gemakkelijker zijn om voor dit gebouw
financiering te verkrijgen. Overigens kan door een verdere verfijning van de scenario’s de financiële haalbaarheid in de toekomst
nauwkeuriger in beeld worden gebracht. Dat is onder meer nodig
om uitsluitsel te kunnen geven over de financierbaarheid en om de
risico’s nader inzichtelijk en beheersbaar te maken.
Het is ook de vraag in hoeverre de parochie als eigenaar een beroep kan doen op subsidies vanuit de genoemde fondsen en financiële regelingen, zoals opgenomen in Bijlage V.
BOUWHISTORISCHE VERKENNING EN
WAARDENSTELLING
Uit het onderzoek is gebleken dat het complex een evidente cultuurhistorische waarde heeft, zowel op zichzelf als voor de identiteit van de kern Afferden. Zowel interieur als exterieur van kerk
en pastorie kenmerken zich door een zeer hoge authenticiteit en
gaafheid. Er is sprake van zowel architectuurhistorische, cultuurhistorische als stedenbouwkundige waarden. Hierbij geldt voor
beide gebouwen dat de totale structuur, het casco en alle historische onderdelen, hun afwerking en decoratie van hoge waarden
zijn.
TRANSFORMATIERUIMTE
De vraag is waar – gezien de evidente cultuurhistorische waarde
van het complex – ruimte zit voor interventies in de gebouwen om
een herbestemming mogelijk te maken. Bij de kerk vraagt het collectieve karakter om collectief gebruik in de toekomst. Denkbaar
is om in een gedeelte van de kerk een inbouw te maken, bij voorkeur van reversibel karakter, waarbij de hoogte en de driebeukige
structuur herkenbaar blijven.
Bij een beperkte transformatie kan een extra raam- of deuropening
worden gerealiseerd ten behoeve van een verbindingslid met een
aangrenzend nieuw bouwvolume.
Bij een ingrijpende transformatie is van belang dat de kerk in zijn
wezenskenmerken herkenbaar blijft. Er moet dan worden afgewogen welke de meest herkenbare aspecten van de kerk zijn.
Qua exterieur zijn dat de toren, de basilicale opzet van het schip en
de apsiden. Het zadeldak in kruisvorm is ook zeer bepalend. Qua
interieur zijn dat de basilicale opzet, de ruimtewerking van de drie
apsiden met nevenkoren, de rijke architectonische decoratie en
de eenheid van architectuur, vormgeving en inrichting (inclusief
meubilair).
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vangen van de dakgoten en hemelwaterafvoeren en het plaatselijk
herstellen/vervangen van de dakbedekking.
In raming zijn geen kosten opgenomen voor het volledig vervangen van het gehele leiendak. Geschatte kosten voor het volledig
herstellen van het dak bedragen ca.
€1.000.000,- excl. BTW. In de raming zijn eveneens geen kosten
opgenomen voor het volledig herstellen van de glas-in-lood vensters. Geschatte kosten hiervoor liggen tussen de € 500.000,- en
€ 750.000,- excl. BTW.

De transformatieruimte in de pastorie zit hem in het exterieur in de
mogelijkheid om op een enkele plaats een extra raam- of deuropening te maken (met uitzondering van de voorgevel). Een verlenging
van de aanbouw is denkbaar, eventueel als tussenlid naar een uitbreiding. Enkele dakramen zijn mogelijk in het schilddak.
In het interieur zijn bescheiden doorbraken denkbaar, mits uitgevoerd als gaten in een wand.
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Uit de vervolgens uitgevoerde kosten- en exploitatieberekening
per scenario komt naar voren dat in alle scenario’s sprake is van
een onrendabele top. Dit varieert tussen
€ 289.000,-. (scenario Zakelijk Gebruik) en € 967.000,- (Scenario Wooncentrum). De investeringen laten zich niet geheel terugverdienen uit de exploitatie. Dit komt vooral doordat in vrijwel alle
scenario’s de kerk geen inkomsten oplevert, terwijl wel onderhoud
nodig is.
In de scenario’s zijn overigens de restauratiekosten van het leiden-

5.2
Conclusie en aanbevelingen
Het principe van een haalbaarheidstudie is dat binnen een relatief kort tijdsbestek en budget toch een zo breed mogelijke verkenning plaatsvindt van de potenties die een gebouw heeft voor
herbestemming. In dat opzicht heeft dit onderzoek waardevolle
informatie opgeleverd om de opdrachtgever een zo helder mogelijk beeld van de ‘state of art’ van de kerk en pastorie te geven.
Dat moet als basis voldoende houvast geven bij het daadwerkelijk
realiseren van een herbestemming. Als deze concreet wordt, is
uiteraard wel verder specialistisch onderzoek nodig. Een haalbaarheidsonderzoek biedt hiervoor vanuit aard en opzet niet de
gewenste reikwijdte.
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Conclusie en
aanbevelingen

Uit de kosten- en exploitatieraming blijkt dat voor alle scenario’s
straks een forse extra investering van de eigenaar nodig is gezien
de onrendabele toppen. Het is ook niet duidelijk in hoeverre de
gemeenschap bereid is te investeren in behoud van het complex.
Uit de bewonersavond kwamen weliswaar enkele ideeën voor een
nieuwe bestemming naar voren, maar dat kon men toch moeilijk
los zien van de benodigde financiën.
Het is daarom zaak op zoek te gaan naar een liefhebber voor het
complex, die het met veel passie en zelfwerk wil aanpakken.

/
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De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek maken ook dilemma’s duidelijk waarbij de opdrachtgever straks een keuze zal moeten maken. Zo worden vanuit bouwhistorisch perspectief conclusies getrokken die realisering van appartementen of woningen op
voorhand beperken. Bijvoorbeeld de beperkte transformatieruimte vanuit cultuurhistorisch perspectief gezien de authenticiteit en
gaafheid van het complex.
Vanuit deze feiten is het aan de opdrachtgever om hier bewust
richting te kiezen.
Een ander dilemma is dat uitwerking van de vlekkenplannen op
gespannen voet kan staan met de randvoorwaarden vanuit cultuurhistorie.
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LEGENDA DYNAMISCHE WAARDENSTELLING
Vloer
Het kruis met doorgetrokk en streep staat voor de aanduiding van een vloer. Deze

PLATTEGRONDEN
WAARDENSTELLING
EN TRANSFORMATIERUIMTE

LEGENDA HERONTWIKKELING EN
TRANSFORMATIE
Ontwikkelingsruimte

/
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BIJLAGE I

vloer kan naar betekenis verschillende kleuren uit de legenda krijgen. Bijvoorbeeld

Binnen deze ruimten zijn vanuit het oogpunt van cultuurhistorie ontwikkelingen

een vloer met een hoge waarde wordt aangegeven door een kruis met doorgetrok-

mogelijk.

ken streep in de kleur blauw. Een vloer die het monumentale object verstoort wordt
aangeduid met een kruis met doorgetrokken streep in de kleur paars.

Uitbreidingsrichting
Eventuele uitbreiding van het object zijn vanuit het oogpunt van cultuurhistorie

Plafond

mogelijk in dit gebied.

Het kruis met onderbroken streep staat voor de aanduiding van een plafond of kap-

bijlage

constructie. Dit plafond kan naar betekenis verschillende kleuren uit de legenda krij-

Belangrijke structuurlijnen

gen. Bijvoorbeeld een plafond met een hoge waarde wordt aangegeven door een

Herontwikkelingen moeten deze structuurlijnen herkenbaar laten of maken c.q.

kruis met onderbroken streep in de kleur blauw. Een plafond die het monumentale

versterken.

object verstoort wordt aangeduid met een kruis met onderbroken streep in de kleur
paars.

Logistiek en benadering
Deze pijlen geven aan hoe de routing en om het gebouw vroeger was en hoe het ge-

INTERNE WAARDENSTELLING

bouw van oorsprong benaderd werd. Bij herontwikkeling ligt het voor de hand deze

Hoge waarde

routes te gebruiken, versterken c.q. herstellen.

Deze elementen moeten in fysieke zin bewaard blijven vanwege hun uiterlijke verschijningsvorm en hun essentiële functie in de structuur van het object. Interventies

Zoekzone gevelopening in de vorm van een deur

zijn alleen mogelijk als deze het totale beeld én de functionaliteit in sterke mate ten

Binnen deze zone is één nieuwe gevelopening in de vorm van een deur mogelijk. De

goede komen en van zeer hoge kwaliteit zijn.

deur moeten bescheiden zijn in afmeting, kwalitatief hoogwaardig zijn en in vorm passend zijn bij het bestaande gebouw.

Positieve waarde
Deze elementen spelen een belangrijke rol in de structuur van het gebouw. Interventies aan deze elementen mogen de structuur van het gebouw niet beschadigen.

Binnen deze zone zijn extra daglichtopeningen in beperkte mate mogelijk. Zij moeten

Bovendien moeten deze interventies het totaalbeeld of de functionaliteit verbeteren

bescheiden zijn in afmeting, kwalitatief hoogwaardig zijn en in vorm passend zijn bij

en van hoge kwaliteit zijn.

het bestaande gebouw.

Indifferente waarde

Storende elementen

Deze elementen zijn van geringe waarde, zowel in fysieke zin als in structurele zin,

Deze elementen verstoren het beeld. Bij herontwikkeling ligt sloop van deze elemen-

en mogen dan ook aangepast of verwijderd worden. Ook bij deze interventies mag

ten voor de hand.

uiteraard worden verwacht dat de kwaliteit van het totale object wordt verbeterd.
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Zoekzone extra daglichtopeningen

[afb. 1]
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Waardenstelling plattegronden
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Transformatieruimte plattegronden
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Transformatie kerk plategrond

[afb. 1]
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Transformatie kerk schematische doorsnede
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Transformatie kerk linker zijgevel

[afb. 1]

71

rapportage
haalbaarheidsstudie druten

70 71
[afb. 1]

Transformatie kerk rechter zijgevel
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bijlage

VLEKKENPLANNEN
Noot: de getoonde
vlekkenplannen zijn niet op
schaal. De plannen geven
een indicatief beeld van de
mogelijkheden van toekomstig
(neven)gebruik.

/

rapportage
haalbaarheidsstudie druten

B

BIJLAGE II
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BIJLAGE III

1

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel

78 79

Sober en doelmatig
herstel
Inbouw/aanpassing pastorie Kantoorruimten
Inbouw/aanpassing pastorie Verkeersruimten en zolder
Inbouw/aanpassing kerk
Voorzieningen
presentatieruimte

1+2+3

TOTALE BOUWKOSTEN

TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING

EENHEID EXCL. BTW

INCL. BTW

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

raming

€ 256.695

€ 310.601

€ 60.000
€ 27.500
€ 25.000

€ 72.600
€ 33.275
€ 30.250

€ 374.195

€ 452.776

€ 74.839

€ 90.555

€ 449.034

€ 543.331

300
275
stelpost

20%

m2 bvo
m2 bvo
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INVESTERINGSRAMING SCENARIO 1: ZAKELIJK GEBRUIK
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING
HOEVEELH.
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Kostenramingen

EENHEID EXCL. BTW

INCL. BTW

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

Sober en doelmatig
herstel
Inbouw/aanpassing pastorie Woningen

raming

€ 256.695

€ 310.601

300

m2 bvo

€ 240.000

€ 290.400

Inbouw/aanpassing pastorie Verkeersruimten en
zolder
Inbouw/aanpassing kerk
Niet van toepassing

275

m2 bvo

€ 27.500

€ 33.275

-

-

€0

€0

€ 529.195

€ 640.326

€ 105.839

€ 128.065

€ 635.034

€ 768.391

INVESTERINGSRAMING SCENARIO 2B: STARTERSWONEN (OOK IN KERK)
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING
HOEVEELH.
EENHEID EXCL. BTW

INCL. BTW

1

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel

1+2+3

TOTALE BOUWKOSTEN

TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN
TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel
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1

Sober en doelmatig
herstel
Inbouw/aanpassing pastorie Woningen
Inbouw/aanpassing pastorie Verkeersruimten en
zolder
Inbouw/aanpassing kerk
Woningen
1+2+3

TOTALE BOUWKOSTEN

TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN
TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING

20%

/
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INVESTERINGSRAMING SCENARIO 2A: STARTERSWONEN
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING
HOEVEELH.

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

raming

€ 256.695

€ 310.601

300
275

m2 bvo
m2 bvo

€ 240.000
€ 27.500

€ 290.400
€ 33.275

130

m2 bvo

€ 182.000

€ 220.220

€ 711.195

€ 860.546

€ 142.239

€ 172.109

20%

€ 853.434 € 1.032.655

INCL. BTW

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

Sober en doelmatig
herstel
Woningen

raming

€ 256.695

€ 310.601

300

m2 bvo

€ 210.000

€ 254.100

Verkeersruimten en
zolder
Niet van toepassing

275

m2 bvo

€ 27.500

€ 33.275

-

-

€0

€0

€ 499.195

€ 604.026

€ 99.839

€ 120.805

€ 599.034

€ 724.831

HOEVEELH.

EENHEID EXCL. BTW

INCL. BTW

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

raming

€ 256.695

€ 310.601

1

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel
Inbouw/aanpassing
pastorie
Inbouw/aanpassing
pastorie
Inbouw/aanpassing kerk

TOTALE BOUWKOSTEN TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN
TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING
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1+2+3

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

INVESTERINGSRAMING SCENARIO 4: WOONCENTRUM
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING

1

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel

Sober en doelmatig
herstel
Inbouw/aanpassing pastorie Woningen
Inbouw/aanpassing pastorie Verkeersruimten en
zolder
Inbouw/aanpassing kerk
Woningen
Inbouw/aanpassing kerk
Voorziening groepsruimte

1+2+3

TOTALE BOUWKOSTEN

TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING

20%

300
275

m2 bvo
m2 bvo

€ 240.000
€ 41.250

€ 290.400
€ 49.913

130
stelpost

m2 bvo

€ 182.000
€ 25.000

€ 220.220
€ 30.250

€ 749.945

€ 907.433

€ 149.989

€ 181.487

20%

€ 899.934 € 1.088.920
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EENHEID EXCL. BTW
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INVESTERINGSRAMING SCENARIO 3: HOOGWAARDIG WONEN
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING
HOEVEELH.

INVESTERINGSRAMING SCENARIO 5: TOERISTISCH VERBLIJF
NUMMER KOSTENSOORT
TOELICHTING
HOEVEELH.
1

GROND- EN
SLOOPKOSTEN

Niet van toepassing

2

BOUWKOSTEN
TERREIN

Aanpassing/herstelwerk
tuin en terras

3

BOUWKOSTEN
GEBOUW
Casco herstel

82

bijlage

Verkeersruimten en
zolder
Hotelkamers
Serviceblok (doos) en
overige voorzieningen

1+2+3

TOTALE BOUWKOSTEN

TOTALE
BOUWKOSTEN
GEBOUW EN TERREIN

4

BIJKOMENDE KOSTEN

Kosten voor adviseurs
(zoals architect
en constructeur),
financiering,
verzekeringen, heffingen,
etc.

1+2+3+4

TOTALE INVESTERING

INCL. BTW

stelpost

€ 5.000

€ 6.050

raming

€ 256.695

€ 310.601

300

m2 bvo

€ 240.000

€ 290.400

275

m2 bvo

€ 27.500

€ 33.275

130
stelpost

m2 bvo

€ 182.000
€ 100.000

€ 220.220
€ 121.000

€ 811.195

€ 981.546

€ 162.239

€ 196.309

€ 973.434

€ 1.177.855

20%

/
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Inbouw/aanpassing
pastorie
Inbouw/aanpassing
pastorie
Inbouw/aanpassing kerk
Inbouw/aanpassing kerk

Sober en doelmatig
herstel
Hotelkamers

EENHEID EXCL. BTW

MOGELIJKHEDEN
Financieel gezien is herbestemmen vaak
een lastige opgave. Het afdekken van kosten
middels subsidies, laagrentende leningen
of andere financieringsinstrumenten kan
de financiële haalbaarheid van het project
vergroten.
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CULTUURFONDS VOOR MONUMENTEN (CFM)
Voor een provinciaal of gemeentelijk monument, waarvoor geen
aanspraak gemaakt kan worden op reguliere subsidies van het
Rijk, kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen. Dit kan ook
als u een beeldbepalend pand in een beschermd stadsgezicht of
dorpsgezicht heeft. De Cultuurfondshypotheek is een hypotheek
met een lage rente waarmee de kosten van restauratie of onderhoud (deels) kunnen worden gefinancierd. Naast het onderhoud
kunnen ze ook andere verbouwingskosten en de aankoop van het
object financieren.
– Het rentepercentage ligt zo’n 4,5% onder de marktrente voor
hypotheken.
– Het minimumpercentage is 1,5%.
– Het minimumbedrag is € 10.000, het maximumbedrag –
verschilt per provincie.
VOOR MEER INFORMATIE:
www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonument/
Cultuurfondshypotheek

– U leent tegen een lage rente. Deze ligt 4,5% tot 5% onder de
marktrente met een minimum van 1,5%.
– De rente is in beginsel fiscaal aftrekbaar als het om een investering in de eigen woning gaat.
– Door de annuïteitenlening bent u aan het eind van de looptijd
zeker dat de lening is afgelost.
Hier binnen bestaat het Gelders Monumentenfonds:
De Gelderse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente voor eigenaren van een monument in Gelderland. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming
of energiebesparende voorzieningen. U vraagt de hypotheek aan
nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door uw gemeente
en voordat u begint met de werkzaamheden.
U komt in aanmerking als:
– U bent eigenaar van een rijksmonument of een door de gemeente beschermd monument
– Uw monument staat in de provincie Gelderland
– U gaat restaureren, herbestemmen en/of energiebesparende
voorzieningen treffen en u bent nog niet begonnen met de
werkzaamheden
VOOR MEER INFORMATIE:
http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonument/
regionaalrestauratiefonds/
http://www.restauratiefonds.nl/restaureren/Nietrijksmonument/Gelders
Monumentenfonds/
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FINANCIERINGS

Regionale Restauratiefonds-hypotheek
Als eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal beschermd
monument kunt u een restauratie mogelijk via een Regionale
Restauratiefonds-hypotheek financieren. De hoogte van de Regionaal Restauratiefonds-hypotheek wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten die u maakt voor de duurzame
instandhouding van het monument. Denk aan cascoherstel van
fundering, kap, muren, vloeren. Kosten voor normaal onderhoud,
verbetering of vervanging van technische installaties vallen hier
niet onder. Deze kosten stelt het Regionaal Restauratiefonds vast
aan de hand van het restauratieplan. De definitieve hoogte van de
lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen,
vastgesteld.

Provinciale subsidie
Instellingen en (overheids)organisaties die de provincie heeft aangewezen als partner op het terrein van cultuur en erfgoed, kunnen
gebruik maken van de Subsidieregeling meerjarenprogramma
Gelderland (SmpG). De provincie stelt subsidies beschikbaar
voor meerjarige programma’s die een bijdrage leveren aan de
doelstellingen van het programmaplan ‘Gelderland Cultuurprovincie!’. De gemeente Druten is een aangewezen partner. Herbestemming is een belangrijk thema in de Subsidieregeling. De
eerstvolgende gelegenheid voor aanmelding bij de provinciale
‘tender’ is overigens pas in 2016.
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BIJLAGE IV

Titel 3.7 Herbestemming
ARTIKEL 3.7.1 CRITERIA
Subsidie onder het thema Herbestemming wordt verstrekt voor
de uitvoering van een
programma dat voldoet bevat aan de volgende criteria:
a. Het inzichtelijk maken van cultuurhistorische waarden van
herbestemd erfgoed (industrieel erfgoed of religieus erfgoed)
inzichtelijk maken of
b. Investeren in complexe herbestemmingsopgaves met aandacht voor energietransitie, waarbij industrieel erfgoed prioriteit krijgt.

bijlage

Titel 3. 8 Landschap en Archeologie
ARTIKEL 3.8.1 CRITERIA.
Subsidie onder het thema Landschap en Archeologie wordt verstrekt voor de uitvoering van een programma dat voldoet aan de
volgende criteria:
a. Inzichtelijk maken erfgoedwaarden van natuur en landschap,
cultuurhistorische waarden van buitenplaatsen en buitenplaatsrijke gebieden,
b. Investeren in de instandhouding en kwaliteit van het erfgoed
van natuur en landschap, in de instandhouding en kwaliteit
van buitenplaatsen (restauratie, functieverandering, duurzaamheids-bevordering), waarbij het verbinden met kunst- of
cultuurelementen positief wordt gewaardeerd of
c. Versterken van de programmatische samenwerking en afstemming met het netwerk,
vergroting van het cultuurhistorisch besef en draagvlak.
MEER INFORMATIE:
www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Cultuur_en_Erfgoed/
Subsidieverstrekking_Cultuur_erfgoed_SmpG_2013.pdf

Maar er zijn ook andere subsidiemogelijkheden bij de provincie
Gelderland, bijvoorbeeld in het kader van energie en duurzaamheid:
Regels subsidieverstrekking energiebesparing en hernieuwbare energie 2013
Doel van de Regels subsidieverstrekking energiebesparing en
hernieuwbare energie 2013 is het stimuleren van activiteiten ter
uitvoering van het Prioritair programma Energietransitie voor zover
deze bijdragen aan energiebesparing en hernieuwbare energie.
Haalbaarheidsonderzoek
– De subsidie bedraagt ten hoogste € 50.000.
– Het subsidieplafond bedraagt € 300.000.
Business case
– De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een
maximum van € 75.000.
– Het subsidieplafond bedraagt € 500.000.
Lokale hernieuwbare energieprojecten en participatie door
natuurlijke personen
– De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met
een maximum van € 50.000.
– Het subsidieplafond bedraagt € 300.000.
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Woningisolatie
– Het subsidieplafond bedraagt € 5,1 miljoen.

Regels subsidieverstrekking landschap Gelderland (Provincie Gelderland – VITGENALAND)
Het doel van de Regels subsidieverstrekking landschap Gelderland (VITGENALAND) is het ondersteunen van activiteiten die
bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder
landschap.
Landschap en landgoederen
– De subsidie aan gemeenten bedraagt maximaal 75% van de
subsidiabele kosten voor activiteiten binnen de begrenzing
van de Nationale Landschappen.
– Voor activiteiten buiten de begrenzing van de Nationale Landschappen bedraagt de subsidie aan gemeenten maximaal
50% van de subsidiabele kosten.
– Voor de subsidie aan gemeenten geldt een minimum van
€ 25.000 per subsidieaanvraag en een maximum van €
200.000 per gemeente in de periode tot en met 30 maart
2017.
– De subsidie aan bos- en landgoedeigenaren bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten, met een minimum
van € 10.000 per subsidieaanvraag en een maximum van €
200.000 per bos- en landgoedeigenaar in de periode tot en
met 30 maart 2017.
– Subsidiabele kosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten met
als maatstaf het Normenboek Natuur, Bos en Landschap van
Alterra.
Niet subsidiabele kosten betreffen:
o kosten die worden gemaakt voor natuurontwikkeling zoals bedoeld in het Natuurbeheerplan Gelderland, met uitzondering van
kosten die worden gemaakt voor de aanleg en voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan poelen;
o kosten voor eigen inzet van personeel van gemeenten;
o kosten die gepaard gaan met aankoop of verkoop van onroerende goederen.

/
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Voor landgoederen en buitenplaatsen is tevens extra aandacht in
de Subsidieregeling:

Masterplan bodemenergie
– De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met
een maximum van € 10.000.
– Het subsidieplafond bedraagt € 100.000.

Gelders Restauratiefonds
De provincie Gelderland heeft een eigen fonds waaruit laagrentende leningen worden verstrekt, deze zijn alleen ten behoeve van
religieus Erfgoed.
Gemeentelijke subsidie
De gemeente Druten heeft een subsidiepot voor onderhoud en
restauratie van gemeentelijke monumenten. In de gemeentelijke
Subsidieverordening Monumenten kunt u vinden wanneer u als
eigenaar van een gemeentelijk monument recht hebt op subsidie
en hoeveel dat maximaal kan zijn. De provincie Gelderland kent
een koppelsubsidieregeling voor gemeentelijke monumenten. Dit
betekent dat bovenop de gemeentelijke subsidie nog een provinciale subsidie kan worden toegekend. Beide subsidies worden
door de gemeente toegekend.
Eventueel belastingvoordeel
– Onderhoudskosten voor beschermde rijksmonumenten zijn in
beginsel fiscaal aftrekbaar. Meer informatie kunt u krijgen bij
de Belastingdienst.
– Als u een provinciaal of gemeentelijk monument of een huis in
een beschermd stads- of dorpsgezicht bezit, kunt u de kosten
voor het onderhoud niet aftrekken van de belasting.

Bijzondere subsidiemogelijkheden
Naast subsidiëring vanuit de overheid, bestaat er voor eigenaren
van monumenten in sommige gevallen ook de mogelijkheid van
financiële ondersteuning vanuit een particulier fonds. Te denken
valt bijvoorbeeld aan:
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– Gravin van Bijlandtfonds
De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, opgericht in 1964, is
een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen
en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland. Dit kunnen bijvoorbeeld aanvragen zijn op het gebied van sociale bijstand en
ontwikkeling, musea, podiumkunsten, restauraties en cultuurbehoud, dier, natuur en milieu. De bijdrage verschilt per geval.
– Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen stichting (EFL)
De Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting beheert de geestelijke en intellectuele nalatenschap van de architect-stedebouwkundige prof. C. van Eesteren en van diens collega en geestverwant planoloog/stedebouwkundige prof.ir. Th.K. van Lohuizen. De
stichting is opgericht in 1975. Doel van de EFL Stichting is: Het
bewaren en beheren van de archieven, auteursrechten en intellectuele nalatenschap van Cornelis van Eesteren en Theodoor van
Lohuizen.
Het ontwikkelen en bevorderen van ruimtelijke ordening, stedebouwkunde, architectuur, planologie en landschapsarchitectuur
in de geest van Van Eesteren en Van Lohuizen.
In aanmerking voor subsidie komen projecten op het gebied van:
stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie, verkeersontwerp,
parkarchitectuur, landschapsarchitectuur, architectuur.

– Jan Wolters Fonds
Beschrijving: Het doel van het Jan Wolters Fonds is het stimuleren
van het behoud en de restauratie van monumenten in Nederland,
bij voorkeur in Gelderland.
De bijdrage verschilt per geval.
– Pfältzer-Birnie Fonds
Beschrijving: Het doel van het Pfältzer-Birnie Fonds is een financiële bijdrage leveren aan projecten op het gebied van het natuurbehoud en de monumentenzorg.
– Regeling Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap
De Gouden Piramide
Beschrijving: Het doel van de Regeling Rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap De Gouden Piramide is het stimuleren van
inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen trofee en een bedrag
van € 50.000.
– Stichting Edwina van Heek
Beschrijving: De Stichting Edwina van heeft ten doel natuurmonumenten, waardevolle landgoederen, gebouwen, kerken en kastelen in eigendom te verkrijgen en te behouden, kunstvoorwerpen
en voorwerpen van (natuur)historische waarde te behouden en
zeer verdienstelijke landgenoten blijken van waardering te geven.
De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.
– VSBfonds
Beschrijving: Het VSBfonds (VSB) wil bijdragen aan het behoud
en de verbetering van een leefbare Nederlandse samenleving.
– De hoogte van de bijdrage aan projecten wordt per geval bepaald.
– De hoogte van de beurs bedraagt maximaal €10.000 en is een
totale schenking.
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– Als u een monument koopt, betaalt u wel overdrachtsbelasting. Tot 1 januari 2010 gold hiervoor onder voorwaarden een
vrijstelling. Deze vrijstelling is afgeschaft.
– Eigenaren van onroerend goed moeten Onroerend Zaak Belasting betalen aan de gemeente waarin het onroerend goed is
gelegen. Ook eigenaren van beschermde monumenten moeten deze belasting betalen. Er bestaat wettelijk gezien geen
mogelijkheid voor het toepassen van een ander (lager) tarief
voor monumenten.

– Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Uitstraling en
betekenis van het project bepalen of het Cultuurfonds een verzoek
behandelt op landelijk of provinciaal niveau. Uitgangspunt is dat
de aanvraag thuishoort bij de afdeling van de provincie waarbinnen het project plaatsvindt, tenzij we het project van onmiskenbaar
landelijk belang achten. Het landelijk fonds ontfermt zich doorgaans ook over aanvragen voor projecten die in drie of meer provincies spelen.
– Henry F. Benkemper Fonds
Beschrijving: Het doel van het Henry F. Benkemper Fonds is het
stimuleren van jong talent actief op het werkterrein van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, met een voorkeur voor restaureren. De
bijdrage verschilt per geval.
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– Honselersdijk Fonds
Beschrijving: Het doel van het Honselersdijk Fonds, een onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds, is het steunen van projecten op het gebied van monumentenzorg en natuurbehoud. De
bijdrage verschilt per geval.

BIJLAGE V
UITTREKSEL
MONUMENTEN
REGISTER
MONUMENTNUMMER: 14154
KONINGSTRAAT 45 6654 AA TE AFFERDEN

bijlage

Locatie		
Provincie:
Gelderland
Gemeente:
Druten
Woonplaats:
Afferden
Buurt/wijk:
Situering:
Onbekend
X-Y coörd:
172157-432584
Omschrijving
In 1903 geconsacreerde parochiekerk van de H. Victor en Gezellen, een romano-gotische kruisbasiliek van Ch. Weber, vanwege
de laatgotische, houten Pieta.
Adressen
Hoofdadres:
Straat:
Nr:
Postcode:
Woonplaats:

J
Koningstraat
45
6654 AA
Afferden

Functies
Hoofdfunctie:
Functiesoort:
Hoofdcategorie:
Subcategorie:

J
Oorspronkelijke functie
Religieuze gebouwen
Kerk en kerkonderdeel

Percelen
Kadastrale gemeente:
Sectie:
Kad. object:

Druten
D
814 		

Algemeen		
Monumentnummer:
523807
Monumentnaam:
Status:
Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
11-10-2001
Inschrijving register:
22-08-2002
Kadaster deel/nr:
30066/28
Int. Kenteken:
N
Locatie		
Provincie:
Gelderland
Gemeente:
Druten
Woonplaats:
Afferden
Buurt/wijk:
Situering:
Binnen de bebouwde kom
X-Y coörd:
172135-432598
OMSCHRIJVING
INLEIDING
De R.K. PASTORIE uit 1890 is gebouwd in neo-romaanse stijl
naar een ontwerp van architect Carl Weber (1820 - 1908) uit
Roermond. De bouw vond tegelijkertijd plaats met de bouw van
de R.K. parochiekerk gewijd aan de H.H. Victor en Gezellen. De
bouwkosten werden volgens de op 21 april 1890 goedgekeurde
plannen begroot op fl. 11.970,-.
De pastorie is op enkele tientallen meters van de Koningstraat
gelegen aan de noordelijke rand van het dorp Afferden. De kerk
en pastorie zijn ver verwijderd van de plaats waar de oude middeleeuwse kerk stond en waarvan de toren nog bewaard is gebleven.
De pastorie bevindt zich aan de westzijde van de kerk ter hoogte
van de transeptarm. Een tussenlid ver-bindt de pastorie met de
parochiekerk en geeft tevens toegang tot de erachter gelegen
sacristie.

/
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Algemeen		
Monumentnummer:
14154
Monumentnaam:
Status:
Beschermd
Complexnummer:
Aanwijzingsbesluit:
Inschrijving register:
01-12-1971
Kadaster deel/nr:
1632/120
Int. Kenteken:
N

MONUMENTNUMMER: 523807
KONINGSTRAAT 47 6654 AA TE AFFERDEN

Voor de pastorie ligt een vrij diepe voortuin met een soort oprijlaan.
De voortuin wordt van de openbare weg gescheiden door twee
lage bakstenen tuinmuren met ezelsrug. Sym-metrisch tussen
deze tuinmuren bevindt zich de toegang tot de voortuin. De toegang wordt geaccentueerd door kolommen die ook zijn voorzien
van een ezelsrug. De voortuin is voor een groot deel voorzien van
grind als bodembedekking. Voor de pastorie is een hardstenen
stoep aangelegd met ter plaatse van de entree een vloer van terracotta tegels met kruis-motief. Voor de pastorie zijn twee oude,
monumentale bomen (tamme kastanje) aanwezig die het geheel
een imposante verschijningsvorm geven.
OMSCHRIJVING
Gedeeltelijk onderkelderde, blokvormige PASTORIE van twee
bouwlagen met zolder op rechthoekig grondplan. Het omlopend,
afgeplat schilddak is gedekt met leien in koe-verdekking. De hoeken van het afgeplatte schildak worden niet gemarkeerd door
schoorstenen. De hoekkepers van het dak zijn voorzien van een
zinken afdekking. Aan de achterzijde van de hoofdbouw bevindt
zich een AANBOUW. Aan de oostzijde van de aanbouw, tegen
de achtergevel (noordgevel) van hoofdbouw is een SERRE aanwezig. In het verlengde van deze serre ligt een TUSSENLID dat
dienst doet als verbindingsgang tussen pastorie en kerk.
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De in kruisverband gemetselde GEVELS zijn voorzien van een
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De hoofdentree bevindt zich in de middelste vensteras en bestaat
uit een rondboogportiek met hardstenen omlijsting en voorzien
van een hardstenen trap met twee optreden. Het por-tiek heeft
trapsgewijs inspringende dagkanten met aan weerszijden een
smalle hardstenen zuil met zandstenen basement, een halverwege de zuil aanwezige schachtring en een knop-kapiteel. Een
hardstenen rondboogprofiel met drie schachtringen, geplaatst in
de dagkant van de rondboog van het portiek rustende op de kapitelen van beide smalle zuilen. De por-tiek heeft een hardstenen
vloer met dito plint. Het portiek wordt overspannen door een vierdelig graatgewelf in gele verblendsteen. De horizontaal, middels
een hardstenen latei met vellingkanten afgesloten deuropening
is voorzien van een hardstenen onderdorpel met neuten. Ook het
deurkozijn is voorzien van vellingkanten. In de deuropening is een
dubbele paneeldeur in neo-renaissancestijl geplaatst. Deze deur
heeft een geprofileerde naald en beide delen zijn voorzien van een
rondboograam met smeedijzeren glasbeschermers gevat in een
geprofileerde omlijsting omgeven door een rechthoekig veld met
geprofileerde omlijs-ting en bekroond door een fronton op consoles. Aan de onderzijde bevindt zich een diamantkop-paneel in
geprofileerde omlijsting en een forse geprofileerde weldorpel. In
het glas van de voordeur bevinden zich kleine geëmailleerde cirkels met het Heilig Hart motief. Boven de deurlatei bevindt zich
een halfrond bovenlicht, gevat in een natuurstenen boog met een
schubbenlijst van zwarte steen. Het raam is voorzien van glas-inlood. Tegen het bovenlicht is een rijk gedecoreerd armatuur aangebracht voorzien van een (spaar)lamp. Dit gietijzeren armatuur
bestaat uit een getordeerde buis waaraan de lamp is bevestigd
en is versierd met gotisch bladwerk. Het armatuur is bevestigd
tegen de latei en boog van het bovenlicht middels een smeedijzeren strip. De vloer en de plint van het portiek zijn uitge-voerd
in hardsteen.
Aan weerszijden van het portiek bevinden zich twee rondboogvormige vensteropeningen voorzien van hardstenen lekdorpels
en een rondboogkozijn met vellingkanten. Het kozijn bevat een
stolpraam, een tweeruits bovenlicht met weldorpel met ojiefprofiel
en daarboven weer een vast kalf met halfrond drieruits bovenlicht.
Beide bovenlichten zijn voorzien van glas-in-lood. In het centrum
van het glas-in-lood-raam van het bovenste bovenlicht bevindt
zich een voorstelling met heiligenfiguur. De vensteropeningen op
de verdieping zijn iets smaller dan de vensteropeningen op de
begane grond. De indeling van de ramen is gelijk, alleen zijn de
stolpramen vervangen door tweeruits schuiframen. De bovenlichten zijn niet voorzien van glas-in-lood.
Boven het portiek zijn ter plaatse van de verdieping twee gekoppelde smalle rondboog-vensteropeningen aanwezig en een
gepleisterd cirkelvormig veld in reliëf met een afbeelding van de
Heilige Victor. Boven dit gepleisterde veld bevindt zich een klein
oculus. Deze gevelelementen zijn geplaatst tussen bakstenen li-

Aan weerszijden van de middelste vensteras sluiten de geveldelen
af met een uitkragend cassettenfries, rijk uitgevoerd met dubbele
bakstenen. De verticale bakstenen onderdelen van het fries rusten op zich trapsgewijs versmallende bakstenen kraagstenen. De
onderste reeks verticale elementen is onderling verbonden door
een horizontaal kraalprofiel van bak-steen. De houten bakgoten
zijn gedecoreerd met een gesneden druiplijst geplaatst tegen het
boeiboord.
De LINKER ZIJGEVEL (westgevel) heeft een gecementeerde
plint. Het rechter deel van de gevel is blind uitgevoerd. In het linker
deel bevinden zich op de begane grond drie rond-boogvormige
vensteropeningen en op de verdieping twee identieke vensteropeningen. Deze twee vensteropeningen zijn geplaatst in dezelfde assen als de twee buitenste venster-openingen op de begane
grond. De vensteropeningen op de begane grond zijn voorzien van
ramen zoals op de begane grond in de voorgevel, echter zonder
glas-in-lood in de boven-lichten. De vensteropeningen op de eerste verdieping zijn voorzien van dezelfde ramen als aanwezig op de
eerste verdieping in de voorgevel.
De plint wordt in het midden doorbroken door een koekoek met
kelderlicht. Het kelderlicht heeft een hardstenen kozijn met vellingkanten en diefijzers. Het kozijn is voorzien van een vierruits
draairaam.
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De symmetrisch ingedeelde VOORGEVEL (zuidgevel) heeft een
breedte van vijf vensterassen en wordt vanaf de eerste verdieping
verticaal geleed door een middenpartij die de gootlijst doorsnijdt.

senen die rusten op gepleisterde kraagstenen met bladwerkdecoraties. De lisenen springen ter plaatse van de bovenzijde van de
vensteropeningen nogmaals naar voren en worden ondersteund
door gepleisterde kraag-stenen. De lisenen steken door de daklijst heen en zijn onderling verbonden door een keper-boogvormige geprofileerde lijst met hardstenen deklijst en een hardstenen
bolkruis in de top. Onder de keperboog bevindt zich in de topgevel
een geprofileerde rondboog op kraag-stenen die de vensteropeningen, het cirkelvormige veld en de oculus aan de bovenzijde afsluit. De beide smalle vensteropeningen hebben een gezamenlijke
hardstenen lekdorpel met een kraallijst uit baksteen. De lekdorpel
rust op de gepleisterde kraagstenen. Op de hardstenen lekdorpel worden de lisenen aangezet. Beide vensteropeningen hebben een twee-ruits draairaam, een geprofileerd kalf en halfrond
éénruits bovenlicht.

De ACHTERGEVEL (noordgevel) is door de aanbouw grotendeels aan het zicht ont-trokken. Boven de serre zijn op de eerste
verdieping in de achtergevel twee rondboog-vormige vensteropeningen aanwezig die voorzien zijn van dezelfde ramen als op
de eerste verdieping in de voorgevel.
De RECHTER ZIJGEVEL (oostgevel) heeft een gecementeerde
plint en is verder nagenoeg blind. In de het midden van de gevel
bevindt zich ter plaatse van de eerste verdieping een smalle rondboogvensteropening zoals ook aanwezig in de middelste vensteras van de voor-gevel op de eerste verdieping.
De blokvormige aanbouw heeft één bouwlaag en is opgetrokken
uit in kruisverband gemetselde bakstenen en is voorzien van een
gecementeerde plint. Deze aanbouw heeft één bouwlaag met
een aan de oostzijde afgeplat schilddak. Het schilddak van deze
aanbouw is gedekt met leien in koeverdekking en watert af via
houten geprofileerde bakgoten met zinken hemelwaterafvoeren.
In het achterdakvlak bevindt zich een dakkapel met plat dak. De
wangen zijn bekleed met leien. De dakkapel is voorzien van een
geprofileerde bakgoot en een kozijn met middenstijl voorzien van
twee zesruits draairamen.
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plint en worden aan de bovenzijde afgesloten door een hoofdgestel. Het hoofdgestel bestaat uit een fries met uit-gemetselde
bakstenen en een houten geprofileerde bakgoot. Het merendeel
van de uitge-spaarde vensteropeningen wordt halfrond afgesloten en is voorzien van hardstenen lek-dorpels. De meeste vensteropeningen zijn voorzien van halfronde stolp- of schuiframen met
bovenlichten. Enkele bovenlichten op de begane grond aan de
voorzijde van het huis zijn voorzien van glas-in-lood.
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In de ACHTERGEVEL (noordgevel) van de uitbouw bevindt zich
in het midden een hoog-geplaatste rondboogvormige deuropening met een bakstenen trap voorzien van smeedijzeren balustrade. De opgeklampte deur heeft weer een halfrond éénruits
bovenlicht. Rechts van de deur bevindt zich een hoger geplaatst
rondboogvormige vensteropening voorzien van een raam zoals
ook aanwezig op de verdieping van de voorgevel. De RECHTER
ZIJGEVEL (oostgevel) heeft geheel rechts een hooggeplaatst
smal rechthoekige vensteropening onder een steens strek met een
tweeruits draairaam. Links daarvan bevindt zich een klein rechthoekig venstertje onder een steens strek met een draairaampje
en voorzien van diefijzers. Geheel links bevindt zich aansluitend
op de serre een rondboogvormige vensteropening voorzien van
hetzelfde raam zoals op de verdieping van de voorgevel. Het halfronde boven-licht is echter vervangen door een boogtrommel en
een met lood beklede rolluikbak. Het middelste deel en het linker
deel van deze zijgevel bevinden zich onder het platte deel van het
afgeplat schilddak en is geheel opgemetseld in baksteen. In dit
deel van de gevel bevinden zich vier rondboogvormige vensteropeningen die voorzien zijn van dezelfde ramen als aanwezig op
de verdieping van de voorgevel. Het segmentboogfries loopt in
deze gevel slechts vanaf de gevelhoek tot aan de plaats waar de
gevel is opgemetseld. Op de achter-gevel van de uitbouw sluit
een bakstenen muur met poortje aan.
De serre is voorzien van een plat dak en heeft een pui met tuindeuren en bovenlichten. De pui kan worden afgesloten door een groot
houten rolluik met een met lood beklede rolluikbak.
Van het in het verlengde van de serre gelegen tussenlid met plat
dak is slecht de voor-gevel zichtbaar. Deze verbindingsgang sluit
aan op de schuin geplaatste zijde van het transept aan de koorzijde van de parochiekerk. Het tussenlid is tegen de sacristie geplaatst. In de voorgevel is een segmentboogvormige deuropening
met bovenlicht aanwezig. De houten, opgeklampte deur is niet origineel. Vanuit de rechter (oostelijke) zijtuin geeft een tussen twee
lage muurtjes geplaatste hellingbaan toegang tot het tussenlid.
De gevel sluit af met een houten bakgoot op klossen.
De RUIMTELIJKE INDELING bestaat uit een brede middengang
van voor- tot achtergevel; een kelder, een woonkamer en een keuken in de linker beuk, een spreek- en vergader-kamer in de rechter
beuk. Deze indeling herhaalt zich min of meer op de verdieping.
Boven de woonkamer, de spreek- en vergaderkamer bevinden
zich evenwel meerdere slaapkamers en een houten steektrap naar
de beschoten zolder (één grote ruimte). Het trappenhuis bevindt
zich in de aanbouw. De kelder bestaat uit meerdere compartimenten met segment-booggewelven.
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Het pand bezit een groot aantal oorspronkelijke INTERIEURELEMENTEN, zoals een terrazzovloer met zwart marmeren plint in de
gang ; stucplafonds met middenrozet, hoek-stukken (bladrank-,

bloem- en krulmotieven) en lijsten in de vertrekken op de begane
grond met uitzondering van de keuken ; paneeldeuren, zwart marmeren schouwen met neorenais-sance motieven in de woonkamer en de spreek- en vergaderkamer.
WAARDERING
R.K. PASTORIE uit 1890 in neo-romaanse stijl naar een ontwerp
van de architect C. Weber.
– Van architectuurhistorische waarde als typologisch goed en
betrekkelijk gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een blokvormige en nagenoeg symmetrisch opgebouwde pastorie uit
1890 in neo-romaanse stijl. Het pand valt op door de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van met name de voorgevel
en de gave ruimtelijke indeling met oorspronke-lijke interieurelementen, zoals diverse in stuc en marmer uitgevoerde onderdelen. De pastorie is één van de rijkst gedecoreerde pastorieën die door de architect C. Weber zijn ontworpen. C. Weber
heeft tijdens zijn loopbaan meer dan 30 kerken gebouwd (o.a.
de imposante koepelkerk te Lierop (NB)) en gerestaureerd
(o.a. de St. Christoffelkathedraal te Roermond) en kan dan ook
worden beschouwd als een architect die invloed gehad heeft
op de religieuze bouwkunst uit die tijd.
– Van stedenbouwkundige waarde vanwege de zeer markante
ligging ten westen naast de neogotische parochiekerk gewijd
aan de H.H. Victor en Gezellen. De pastorie. de parochiekerk
en de twee monumentale kastanjebomen vormen samen een
gaaf ensemble dat van groot belang is voor de verschijningsvorm van de lintbebouwing langs de Koningstraat.
– Van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het R.K.
parochiecomplex dat een voorbeeld is van de bijzondere uitdrukking van het religieuze bewustzijn en bloeiperiode van de
overwegend rooms-katholieke gemeenschap in Afferden.
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De zijmuren zijn in verband met de muren van de hoofdbouw gemetseld. In de LINKER ZIJGEVEL (westgevel) bevindt zich rechts
een rondboogvormige vensteropening gelijk de vensteropeningen op de begane grond in de voorgevel. Links daarvan bevindt
zich een hooggeplaatste rondboogvormige deuropening te bereiken middels een bakstenen trap met smeedijzeren balustrade. Het
kozijn heeft vellingkanten. De deur is niet origineel. Het half-ronde
bovenlicht is enkelruits. Hier sluit de gevel af met een bakstenen
segmentboogfries op bakstenen dammen met trapsgewijs versmallende kraagstenen. Dit fries is ook doorgetrokken langs de
achtergevel en een deel van de rechterzijgevel.
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