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Trend: De-ontkerking van Neder-
land
Momenteel is Nederland snel aan 
het ontkerken. Dat leidt tot nieuwe 
kansen om de voormalige kerken te 
herontwikkelen.

De Groenland kerk
De Groenland kerk is ontworpen 
door diaken-schrijver Groot, opzich-
ter en molenaar en werd in 1891 
gebouwd in de recordtijd van drie 
maanden. De kerk was klaar op 2 
augustus 1891. Het gebouw zelf 
vertoont een eclectische architectu-
rale stijl, met zowel neogotische als 
neo-renaissance invloeden. Na 124 
jaar als kerk en ontmoetingsplaats te 
hebben gediend, werd besloten om 
het hele monumentale complex in 
2015 te verkopen.

Ontwerp
De benadering die we hebben be-
dacht om deze kerk in een woning 
te veranderen, is de plaatsing van 
een ‘doos’ in de kerk. Deze doos 
herbergt alle ondersteunende en 
meer besloten functies van de wo-
ning, terwijl de ruimtelijkheid van de 
kerk behouden blijft. Door de doos 
tegen het naastgelegen gebouw te 
schuiven, kunnen we gebruik maken 
van natuurlijke ventilatie en daglicht 
voor de slaapkamers. De doos is zo 
ontworpen dat de verkeersruimten 
van de woning ook een functie heb-
ben - werkplekken en opslagruimte 
bijvoorbeeld. We hebben de routing 

en trappen ontworpen om een ‘archi-
tecturale route’ te creëren die je door 
de kerk leidt en een steeds veran-
derend perspectief op de tuinen en 
de kerk biedt. De route eindigt op de 
tweede verdieping in de badkamer. 
Hier zit het prachtig geplaatste bad 
vlak voor het roosvenster van de 
gevel van het gebouw. Door de naar 
achteren gerichte en groengerichte 
gevels op verschillende plaatsen 
te openen met de toevoeging van 
glas, ontstaat een sterke link naar de 
tuinen. Deze glazen vliesgevels zijn 
bedoeld om een eigentijds element 
te bieden en hun abstracte vorm is 
consistent met het ritme van de be-
staande kerkramen.

Energie en circulariteit
Het gebouw kan in zijn eigen energie 
voorzien. We gebruiken een geo-
thermische bron voor verwarming en 
koeling en op het dak van de nieuwe 
garage hebben we zonnepanelen 
gepland. Materialen worden zoveel 
mogelijk hergebruikt in termen van 
een circulaire aanpak. Als voor-
beeld; de houten lamellen van het 
kerkplafond zijn hergebruikt voor de 
pas gerenoveerde plafonds.

Resultaat
Het resultaat is een buitengewoon 
huis. Een mix van lokale geschiede-
nis en eigentijdse architectuur. We 
hopen dat we een nieuwe standaard 
kunnen stellen met dit project waar 
we enorm trots op zijn.

situatie 1:2000

EXISTING SITUATION
This religious ensemble contains three buildings; obviously there’s the church, as well as an o�ice at the backside 
of the church and a supportive spaces adjacent building. The ensemble is situated in a protected historic city center. 

DEMOLITION AND REDEVELOPMENT 
The church and the adjacent building were separated into two residential projects. 
The o
ice in the back has been demolished in order to make space for two gardens. 

INTERIOR 
To organize the program, we’ve stacked the living functions on top of each other and pushed the program box 
towards the most closed sides of the church. This way, we’ve created generous light spaces through voids at 
the south and east garden. 

SUSTAINABLE HOUSE OF GOD 
We’ve created new foundation to bear the new living functions, and simultaneously integrated several sustainable solutions. 
An intelligent geothermal heating and cooling system, together with a high degree of insulation, secures a pleasant and stabile 
climate. Electric energy will be provided by invisible solar panels on top of the garage. A heat exchanger re-uses the water 
used when showering or bathing. And an automation system controlled by a smartphone integrates technology and services 
for the benefit of a better quality of living. 

sun (south orientation)

-60 m.

RESULT 
The result is a sustainable and extraordinary home. A mixture of local history and contemporary architecture.
 

afb. 1: origineel ensemble voor sloop schuur
afb. 2: splitsing van het ensemble
afb. 3: positionering van de doos
afb. 4: duurzaamheid, geothermie en zonnepanelen
afb. 5: resultaat: een bijzonder huis
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