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De Protestantse kerk in Groesbeek heeft door de ligging en het monumentale karakter een 

centrale plek in het dorp. Om daar beter invulling aan te geven is de kerk uitgebreid met een 

ontvangstpaviljoen. Deze staat toe dat de kerk niet alleen het religieuze middelpunt is maar ook een 

sociale, maatschappelijke en culturele functie krijgt. Met de komst van de uitbreiding is de kerk een 
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De Protestantse kerk in Groesbeek heeft 

door de ligging en het monumentale karakter 

een centrale plek in het dorp. Om daar beter 

invulling aan te geven is de kerk uitgebreid met 

een ontvangstpaviljoen. Deze staat toe dat 

de kerk niet alleen het religieuze middelpunt 

is maar ook een sociale, maatschappelijke en 

culturele functie krijgt. 

 

De kerkenraad van de Protestantse Kerk 

Groesbeek ziet dat de tijden veranderen. Een 

druk bezochte kerk is geen vanzelfsprekendheid 

meer. De toekomst vraagt om een open 

houding van de kerk en een sterke verbinding 

met de gemeenschap. Door het monumentale 

kerkgebouw uit te breiden kunnen ze een 

grotere maatschappelijke rol vervullen in het 

dorp.  

Het aanpassen van historische gebouwen is 

een complexe zaak. De kerk ligt in het hart 

van het dorp en markeert haar oorsprong en 

identiteit. We hebben niet direct gestreefd 

naar een definitief eindbeeld maar een scala 

aan oplossingen in beeld gebracht. Na overleg 

bleven er nog vier modellen over. Het beste uit 

de verschillende oplossingen kreeg uiteindelijk 

gestalte in een vorm die zich naadloos op zijn 

plek voegt en een eigen karakter kent. 

De moderne open uitbreiding toont de 

kerk aan haar omgeving. Het strak en slank 

gedetailleerde paviljoen contrasteert sterk 

met het historische kerkgebouw. Door het 

transparante karakter opent de kerk zich naar 

buiten en maakt een sterke verbinding met de 

gemeenschap. Het lichte paviljoen combineert 

de wens van de kerk voor meer transparantie 

met een duidelijke relatie met het omliggende 

landschap.

Multifunctionele uitbreiding
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isolatiemateriaal

Inbraakwerende hang- en sluitwerk coform Bouwbesluit art. 2.215, NEN 5087 en NEN 5096

Exacte indeling keuken volgens opgaaf opgave opdrachtgever / leverancier

Waterkerend materiaal sanitaire ruimtes conform Staat van Afwerking en Bouwbesluit art. 3.28

Alle nieuwe nutsvoorzieningen (gas/drinkwater/electriciteit/cai/telefoon) koppelen aan installatie in bestaande meterruimte

Hemelwater afvoeren via de Groes

Vuillwater afvoeren via bestaande riolering in de consistorie
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