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Denken + doen. We bundelen de kracht van samenhangende 
disciplines onder één dak.
Opgeteld bieden we daarmee de optimale ondersteuning In alle 
asen van een bouwproject, van idee tot beheer.
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Onze Lieve Vrouwe
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ten Hemelopnemingj
kerk te Renkumi

In Renkum staat de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk. Een driebeukige 

basillcale kruiskerk zonder toren die Is ontworpen door Joseph Cuypers (1861 -1949). 

Het gebouw vormt een ensemble met onder andere het naastgelegen parochiehuis, de 

begraafplaats, een lijkenhuis en het processiepark. Het ensemble Is eigendom van de 

Parochie Z. Titus Brandsma.

De kerk staat aan de Dorpsstraat ten oosten van het centrum van Renkum Het lint aan 

bebouwing aan de Dorpsstraat -s veelal vrij dicht en op geringe afstand van de straat Het 

bestaat uit rijenbebouwing met incidenteel halfvrijstaande bebouwing Aan zowel oost- als 

westzijde van de kern van net dorp wordt de bebouwmgsd chtheid geringer Hel aandeel 

vrijstaande gebouwen neemt de overhand Tussen deze bebouwing staat op afstand van de 

Dorpsstraat de bedevaartskerk Onze Lieve Vróuwe ten Hemelopneming.

In de omgeving van Renkum zijn Manaverschijnïngen geweest dit werd aanleiding 

tot bedevaarten vanuit de wijde omtrek In de 14e eeuw is een beeldje van Maria 

met het kind Jezus vervaardigd dat met enkele tussenpozen, steeds in de kerk 

aanwezig is geweest Voordat de huidige kerk werd gebouwd, werden de diensten 

gehouden in Deo Sacrum in Renkum Dit was een kerk in Waterstaatsstijl uit 1840.

Omdat deze te klein werd. is architect Joseph Cuypers opdracht gegeven om de 

huidige kerk te ontwerpen

De parochie overweegt het gebouw nu te onttrekken aan de eredienst In dat licht heeft het 

ARCOM verzocht om een waardestellingrapport op te stellen en onderzoek te doen naar 

een mogelijke herbestemming van het kerkgebouw De weergave daarvan treft u aan in dit 

document
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Het gebouw staal op een groot kavel, achter de kerk werd 
in 1923 een processietuin aangelegd, ook werd in dat jaar 
de naastgelegen pastorie gebouwd.

De processietuin is indertijd gedeeltelijk bebouwd met 
een basisschool Hierdoor is het park niet meer zichtbaar 
van de openbare weg en ligt het verscholen, het is nu een 
besloten park
De kerk ligt ook deels verscholen in het groen, maar 
presenteert zich met name naar de omgeving aan de 
zuidzijde met het plein en aan de westzijde met de tuin.



+ CONTEXT + + +

Aan de zu'dzijde van de Kerk l’gi een rj'me inrit naar de hoofdentree, de Kerk zelf staat op ca 35 meter van de openbare weg, 
waar de andere bebouwing op hooguit 5 meter afstand staat. Ter linkerzijde staat de pastore, ter rechterzijde een woonhuis 
wat n et aan de kerk te relateren is. Het kerkp'ein is ca 40 meter breed.

Het kerkp'ein met inrit aan de DerpsstraaL
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Bij de opgave tot herbestemming met behoud van het 
kerkgebouw is het van belang om te duiden hoe het 
gebouw momenteel ervaren wordt vanaf de omliggende 
omgeving De zichtlijnen en de centrale assen over de kerk 
en het terrein zijn daarin belangrijk De zichtlijn vanaf de 
Dorpsstraat naar de hoofdentree willen we graag open 
houden als herkenbaar beeld. Datzelfde geldt voor de 
westzijde van de kerk met de kenmerkende topgevels van 
het dubbele transept. Dit is nu ook goed te zien vanaf de 
Don Boscoweg. Daarnaast benoemen we de pastorie en 
het processiepark. Het park is deels gelegen op het school
terrein dus volledig behoud is niet noodzakelijk



PLATTEGRONDEN BESTAAND
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Orgelgalerij

Begane Grond Verdieping



INLEIDING SCENARIO'S+ + +

Herbestemming Onze Lieve Vrouwe ten 
Hemelopneming kerk te Renkum

Door secularisatie en ontkerkelijking verliezen steeds meer 
kerken m Nederland hun religieuze functie Daarmee start 
voor parochies en kerkbesturen de zoektocht naar een 
geschikt alternatief En dat is nog niet zo'n eenvoudige 
opgave Kerken zijn primair ontv/orpen om vorm te geven 
aan de eredienst, zeker de gebouwen die wat ouder zijn 
Door de maatvoering en verhouding van ruimtes, de 
(constructieve) structuur en opbouw en de positie en 
grootte van ramen zijn ze vaak lastig m te vullen met een 
nieuwe bestemming Daarmee zijn ze over hel algemeen 
minder economisch. Daarbij komt dat bouwfysische 
aspecten als daglicht, isolatie en akoestiek een uitdaging 
vormen

Deze opsomming van punten komt ook aan bod bij de 
Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk te Renkum 

n heeft geleid tot de onderstaande scenario's die in onze 
ogen in meer of mindere mate haalbaar zijn De meest 
realistische hebben we in dit document uitgewerkt in een 
structuuronlwerp.
1 Herbestemming tot cultureel centrum cq 

multifunctionele accommodatie

2 Herbestemming tot kantoor of commerciële ruimte
3 Herbestemming tot woning
4 Huidige kerkgebouw transformeren/herbestemmen 

tot zorgstudios. daarnaast studie naar ontwikkeling op 
voorplein kerk en in tuin achterzijde

5. Huidige kerkgebouw transformeren/herbestemmen 
tot woningen, daarnaast studie naar ontwikkeling op 
voorplein kerk en in tuin achterzijde

6 Het slopen van het kerkgebouw en de hele kavel 
herontwikkelen naar woningbouw

Herbestemming tot cultureel centrum cq. 
multifunctionele accommodatie
Regelmatig worden kerken gebouwen getransformeerd 
tot een cultureel centrum of multifunctionele accom
modatie. Juridisch gezien een aantrekkelijk alternatief 
aangezien de maatschappelijke bestemming van de kerk 
die mogelijkheid biedt Daarnaast biedt de ruimtelijkheid 
en functionaliteit van een kerk perspectief voor concerten 
lezingen en voorstellingen Het facilitaire gedeelte wordt 
daarbij vaak ingepast m de bijgebouwen of in gebouw'de 
voorzieningen in de kerkruimten

Aangezien Renkum sinds 2017 beschikt over Multifunc

tioneel Centrum Doelum ligt het transformeren van de 
kerk naar een cultureel centrum niet voor de hand. 
Vandaar dat dit scenario niet verder is uitgewerkt

Herbestemming tot kantoor of commerciële ruimte
Gemeente Renkum ligt centraal m Nederland en heeft 
een goede aansluiting op zowel de regionale als landelijke 
infrastructuur. Daarmee is het een interessant 
vestigingsplek voor kantoren, winkels en horeca. Vanuit de 
politiek stuiten we echter op signalen dat de ontwikkeling 
van de middenstand, in zijn algemeenheid, zorgelijk is

Daarbij speelt dat de huidige situatie omtrent het Covid-19 
virus de onzekerheid verder heeft doen toenemen Buiten 
de Randstad neemt de vraag naar kantoorruimte af Het 
werken vanuit huis heeft de kantorenmarkt blijvend 
veranderd

In kleine kernen is hel aanbod van winkels tanende 
Online winkelen neemt een steeds groter deel van de 
omzet voor haar rekening Het huidige centrum, met de 
Dorpsstraat in hel bijzonder, heeft een prettige mix van 
voorzieningen die toegespitst zijn op omvang en de 
cultuur van Renkum Ingegeven door de genoemde

signalen en markontwikkelingen vragen we ons af of 
uitbreiding van het huidige volume wenselijk en 
noodzakelijk is

Om deze redenen hebben we onze twijfels bij het 
herbestemmen van de kerk naar de genoemde funct es 
Dat is mede ook ingegeven door de verwachte kosten en 
de verwachting dat het lastig is om tot een positieve 
exploitatie te komen Vandaar dat dit scenario ook niet 
verder is uitgewerkt

Herbestemming tot woning
In vaktijdschriften en televisieprogramma's komen ze met 
enige regelmatig voorbij Kerkgebouwen die worden 
omgevormd tot bijzondere particuliere woningen Gezien 
de forse omvang van de Onze Lieve Vrouwe ten 
Hemelopneming kerk en de investering die noodzakelijk is 
om zo'n transformatie tot stand te brengen achten we het 
vrij onwaarschijnlijk dat die een serieuze optie is

Herbestemming totzorgstudlo’s
We zijn betrokken bij een heel aantal herbestemmingen 
van bestaande kerken naar woonzorgvoorzieningen We 
zien deze trend zich steeds verder ontwikkelen Dat wordt 
mede ingegeven door de maatschappelijke bestemming



+ PLATTEGRONDEN BESTAAND + +

van de kerkgebouwen die 'opnieuw kan worden gebruikt' 
waarmee een transformatie vaak passend is binnen het 
vigerende bestemmingsplan

Daarnaast zo'ot de demogra'sche ontv/ikkeling voor een 
toegenomen vraag naar de combinatie van v/onen en 
zorg Ook in Renkum zien we dat het zwaartepunt van de 
bevolkingsopbouw ligt tussen de 50 en 70Jaar. Een 
doelgroep die de komende jaren steeds meer aanspraak 
zal maken op zorg.

Tenslotte zijn kerkgebouwen interessant als woonzorg- 
locatie vanwege de vaak centrale ligging binnen het dorp 
en de nabijheid van voorzieningen Dat geldt zeker voor 
Renkum. Vandaar dat dit een interessant scenario v/as om 
wat verder uit te werken

Herbestemming tot woningen
Alternatief voor het ontwikkelen tot woonzorg is het 

aliseren van woningen in de kerk. Daar is echter wel een 
oestemmingsplanwijziging voor nodig

In de Nota Wonen spreekt de gemeente Renkum over het 
toevoegen van maximaal 900 tot 2027. Gezien de eerder 
genoemde dcmogo'sche ontwikkeling is dao'bij vocrol

vraag naar kleinere wooneenheden en innovatieve 
(nieuwe) woonvormen, dan wel bijzondere 
woonvormen

Mede ook ingegeven door de actuele situatie op de 
woningmarkt en het landelijk beleid van extramuralisering 
van de zorg. die de komende jaren verder bijdraagt aan de 
krapte op de woningmarkt, denken we dat het 
herbestemmen van het gebouw tot zorg een interessante 
casus is

Sloop en nieuwbouw
Het meest extreme scenario is om het bestaande 
kerkgebouw te amoveren en de hele kavel opnieuw te 
ontwikkelen Ook dit alternatief hebben we in onze studie 
meegenomen



+ SCENARIO WOONZORCHUIS I BEGANE GROND 

17 studio's met gezamenlijke 
leefruimten

+

gezamenlijke
tuin

Nieuwe gevelopeningen maken 
ter plaatse van de leefruimten 
t b v. daglicht en uitzicht

Dit scenario betreft de herbestemming naar een 
woonzorghuis voor bijvoorbeeld ouderen met 
geheugenproblematiek

De hoofdentree behoudt zijn functie. De zijbeuken 
v/orden ingevuld met individuele studio's voor de 
bewoners

Via de gangzone betreed je de gezamenlijke woonkamer 
in het hart van de kerk. Hier is nog de volledige hoogte te 
ervaren door de vide naar boven toe

De oostzijde van de transepten wordt ingevuld met 
studio's De westzijde opent zich naar de gezamenlijke 
tuin en indirect naar de Don Boscoweg. In het koor. de 
absis en de sacristie worden studio's gemaakt.

Op de begane grond v/orden nieuwe gevelopeningen 
voorzien in de blinde muren Op de verdieping kunnen de 
bestaande gevelopeningen vrorden gebruikt met nieuwe 
ramen en beglazing.

Begane Grond
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Bestaande 
gevelopeningen 
handhaven, glas-in-lood 
ramen vervangen voor 
helder glas

Verdieping



SCENARIO APPARTEMENTEN/WONINGEN

10 woningen met eigen 
buitenruimte en slaapkamers 
op de verdieping

De opgave bij dit scenario is een herbestemming naar 
commerciële appartementen Bij nadere beschouwing van 
de structuur en de gevels van de kerk komen wij tot de 
conclusie dat er beter gekozen kan worden voor 
grondgebonden woningen

Hierbij is een aantal zaken van belang. Er is geen centrale 
lift noodzakelijk, de verdieping is eh'ciènter in te delen er 
hoeven geen buitenruimten ingepast te worden op de 
verd eping, waerdoo* de gevels flink aan: etast zouden 
worden

Met het plan van de woningen kunnen de bestaande 
gevelopeningen op de verdieping gehandhaafd worden, 
alleen het glas dient vervangen te worden door ramen 
met heldere beglazing

De glas-in-lood ramen in de absis met de Bijbelse 
afbeeldingen, kunnen worden herplaatst in de 
binnenwanden langs de vide. Daarmee blijven de ramen 
behouden in de kerk en geven iets extra's in de v/oning



+ + + + +

Bestaande 
gevetopeningen 
handhaven: glas-in-lood 
ramen vervangen voor 
helder glas

Verdieping



+ SCENARIO'S HERBESTEMMING + +

Om de kerk beleefbaar te houden en voldoende ruimte te 
bieden plaatsen we drie compacte appartementenge
bouwen op de hoeken van het terrein. Dit sluit aan bij de 
wijze waarop de pastorie op de zuidwesthoek is geplaatst 
Aan de zuidzijde van de kerk blijft een deel van het plein 
aanwezig, waardoor de beleving van de kerk vanaf de 
Dorpsstraat nauwelijks wijzigt ten opzichte van de be
staande situatie. Op dit plein kunnen we 27 parkeerplaat
sen realiseren, voldoende voor de 17 appartementen en de 
10 woningen

Aan de Don Boscoweg komt een tweede ontsluiting voor 
het noordelijke deel Hier hebben we 16 parkeerplaatsen 
voor 16 appartementen De beide 'parkeerpleinen' v/orden 
verbonden middels een wandelpad aan de oostzijde van 
de kerk Dit blijft een rustgebied en kan nog deels als 
processiepad worden gebruikt

De hoofdvorm van de appartementengebouwen komt 
voort uit de thematiek van de drie vensters in het 
kerkgebouw, één centraal groter en breder raam met aan 
beide zijden een kleiner en smaller deel

Met dit totaalbeeld voor herontwikkeling van het 
kerkterrein laten we zien wat het woonprogramma kan 
zijn met behoud van voldoende ruimte rondom de kerk 
en sluiten we aan bij het beeld van de woonbebouwing in 
de directe omgeving binnen het dorp Renkum, uitgaande 
van drielaagse gebouwen

De toe te voegen appartementen sluiten qua programma 
aan bij de marktvraag naar goedkopere woningen in de 
gemeente Renkum. Aangezien de kavel direct aan het 
centrum grenst hebben we een parkeernorm van 1 pp. per 
wooneenheid opgenomen. Er is in de directe omgeving 
voldoende parkeergelegenheid voor bezoek



SCENARIO'S HERBESTEMMING + + +



+ CONSEQUENTIES HERBESTEMMING

Exterieur
Herbestemming van gebouwen gaat vrijwel altijd gepaard 
met mutaties die noodzafcehjk zijn om een ander 
programma in te kunnen passen en/pf te voldoen aan 
ruimtelijke, technische of duurzame eisen en uitgangspun
ten Bij de verschillende scenario s voor de transformatie 
van de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk te 
Renkum hebben we het uitgangspunt om de 
representatieve en waardevolle elementen zoveel mogelijk 
te conserveren of op een alternatieve wijze te integrereren

De kerk maakt onderdeel uit van een ensemble met de 
naastgeieven pastorie en een Igkenhuisje Dit ensemble 
willen we handhaven door de kerk en de pastorie te 
behouden Het lijkenhuisje willen we ook handhaven, 
mogelijk op een andere (prominente] positie in de 
narkachtige omgeving

De kerk blijft haar centrale en beeldbepalende positie 
innemen op het perceel. Bij de inrichting van het gebied 
zetten we in op het zoveel mogelijk handhaven van het 
bestaande groen alsmede ook het oostelijk gedeelte van 
het processiepad.

+ +

Daar het huidige kerkgebouw op maaiveld niveau vrijwel 
geen kozijnen heeft, is het maken van perforaties in de 
gevel ten behoeve van daglichttoetreding en/of 
toegankelijkheid van (zorglappartementen essentieel De 
gedachte is om nieuwe ramen en eventueel deuren op 
een zodanige wijze in de gevel te verwerken dat recht 
wordt gedaan aan het bestaande esthetische voorkomen 
van het gebouw qua schaal, maat en ritme. Qua 
voorkomen en detaillering gaat onze voorkeur daarbij uit 
naar een zo minimalistisch mogelijk uitvoering

We verwachten dat het op het niveau van de verdieping 
en het dak niet noodzakelijk is om (veel) wijzigingen aan 
te brengen

Interieur
Het interieur van de kerk heeft een aantal kwalitatief 
hoogwaardige elementen die we graag willen behouden 
dan wel integreren in het ontwerp

Het ficurat'eve glas-m-lood. uit het atelier Vspen tot 
Pannerden in Doorwerth. dat m de gevelopeningen 
van de absis >s aangebracht, is van grote expressie 
en hoge kwaliteit Om verblijfsruimten te kunnen 
realiseren achter de glas-in-iood vensters is het 
noodzakelijk om enkele delen te vervangen voor helder 
glas in verband met uitzicht en daglicht Daarnaast is hel 
voor het spuien van een ruimte ook van belang dat er te 
openen ramen aanwezig zijn

We stellen voor om een groot deel van de glas-in-lood 
delen op te nemen in dubbel glas panelen, zoals 
hierboven geïllustreerd Daarmee kan het glas worden 
opgenomen in zowel een vast kozijn als in een draaiend 
deel. een raam of deur Deze aanpak geldt met name voor 
de rijk gedecoreerde vensters in hel koor, deze zijn het 
meest kenmerkend voor deze kerk Als alternatief zou 
gedacht kunnen worden aan het herplaatsen van deze

vensters in een ander deel van de kerk Bijvoorbeeld in de 
nieuwe wanden rondom de vide. waarbij je vanaf de 
overloop van de woningen de vide in kijkt

De neogothische kruiswegstatie is eveneens van hoge 
kwaliteit en is reeds eerder herplaatst Dat geldt ook 
voor de heiligenbeelden in de kerk Zoals in onze 
waardestelling al is vermeld, zijn deze beeldelementen 
uit de kerk behoudenswaardig maar niet exclus;ef in dit 
gebouw We zien echter kansen om deze te integreren in 
hel nieuwe interieur van het gebouw We kunnen ons ook 
goed voorstellen dat de statie en de heiligenbeelden beter 
tot hun recht komen in een kerkgebouw dat nog wel 
dienst doet als plek voor erediensten

Hel bankenplan. dat een nadrukkelijke eenheid vormt met 
de interieur van de kerk. is in de context van transformatie 
lastig in te passen Wel zijn er in het interieur mogelijk
heden om het hout circulair toe te passen
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Er bestaat een mogelijkheid dat het kerkgebouw gesloopt 
gaat worden Mocht dit het geval zijn. dan hebben we een 
scenario geschetst voor vervangende nieuwbouw van in 
totaal 49 appartementen

Uitgaande van dezelfde appartementengebouwen als bij 
het scenario van herbestemming, proberen we om de 
historie recht te doen met de knipoog naar de vensters 
van de kerk

Twee gebouwen staan los van elkaar langs de westzijde in 
lijn met de pastorie en vormen het nieuwe beeld aan het 
parkje langs de Europalaan en de Don Boscoweg Centraal 
in de as van de noord-zuidlijn ligt de rijweg met de 
benodigde parkeerplaatsen voor het woonprogramma.

Aan de oostzijde hiervan ligt een wat langer gebouw 
tegen de bosrand aan Het gezicht aan de Dorpsstraat 
wordt gevormd door een dwars geplaatst gebouw als 
markering van de entree.

De hoofdvorm van de appartementengebouwen komt 
voort uit de thematiek van de drie vensters in het 
kerkgebouw: één centraal groter en breder raam met aan 
beide zijden een kleiner en smaller deel.

Door de voorgestelde opzet van de nieuwbouw laten we 
de noordoostzijde onbebouwd Dit is de hoek met veel 
volwassen bomen en vormt, samen met het er achter 
gelegen schoolterrein, een deel van het processiepark Dit 
gedeelte kan goed betreden worden door voetgangers via 
de centrale ontsluitingsweg

Het wandelpad langs het parkje aan de westzijde van de 
kavel krijgt ook twee wandelontsluitingen haaks op de 
centrale ontsluiting Daarmee maken we duidelijk on- 
oerscheid bissen autoverkeer e~ wandel- cf fietsverkeer.
De kleinschalige opzet van de appartementengebouwen 
past goed in de dorpse omgeving van Renkum
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CONCLUSIE/ADVIES

Thema’s:

tedenbouw / inpassing in omgeving 

Programma /voorzien in behoefte 

Behoud erfgoed / cultuurhistorie 

Groenstructuur

Advies:

Hierboven hebben we een vergelijk gemaakt 
per scenario per thema. Deze onderwerpen zijn 
van belang voor een goede ruimtelijke kwaliteit 
op de plek.

De scenario's met herbestemming van het 
kerkgebouw komen hier als beste uit de bus. 
Het behouden van de kerk als herkenbaar 
'beeld' op deze plek heeft voor de omgeving de 
kleinste impact. Daarbij hebben we bewust 
gekozen voor het rondom vrij en zichtbaar 
houden van het gebouw en het zoveel mogelijk 
handhaven van de bestaande tuin.

De keuze voor de invulling van de kerk met 
zorgappartementen of woningen verschilt 
jnderling niet veel van elkaar. Beide varianten 
hebben zo hun voor- en nadelen. Maar deze 
zijn ondergeschikt.

Bij de nieuwbouwvariant sluiten we steden
bouwkundig zo goed mogelijk aan op de 
omgeving. We handhaven de centrale as die in 
de bestaande situatie naar voren komt. De 
ruimtelijke beleving van het openbaar gebied

Scenario 1: Scenario 2: Scenario 3:
(herbestemming woonzorghuis) (herbestemming woningen) (volledig nieuwbouw)

waarderen we lager door het ontbreken van het 
beeldbepalende kerkgebouw.

Daarentegen is het wel mogelijk om bij de 
nieuwbouwvariant meer rekening te houden 
met de plaatsing van de bouwblokken ten 
opzichte van het bestaande groen. Met name 
de volwassen bomen in de noordoosthoek van 
de locatie blijven behouden, waardoor het 
oorspronkelijke processiepark minimaal 
aangetast wordt en één geheel blijft vormen 
met het deel achter de school.

Bezien vanuit de ruimtelijke kwaliteit adviseren 
wij om een scenario uit te ontwikkelen waarbij 
behoud en hergebruik van het bestaande 
kerkgebouw als uitgangspunt wordt aange
houden.

De verschillende varianten zijn financieel door 
ons doorgerekend. Voor een vergelijking verwij
zen wij u naar de financiële analyse van 27 juli 
2020.
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Financiële analyse

Aanleiding
Het parochie bestuur heeft aangegeven dat de huidige exploitatie van het gebouw door kosten van het 
onderhoud voor de parochie niet meer haalbaar is. Aan ARCOM is gevraagd om te kijken naar de 
herontwikkelingsmogelijkheden van de locatie in een aantal varianten.

ARCOM is als bureau voor architectuur en stedenbouw door heel Nederland betrokken bij diverse trajecten voor 
binnenstedelijke herontwikkeling, waarbij soms sloop en nieuwbouw wordt toegepast en een andere keer wordt 
geopteerd voor herbestemming van bestaande gebouwen. Vanuit deze ervaring en de hierbij behorende 
ervaringscijfers zijnde financiële analyses opgebouwd.

Er is gekeken naar herontwikkelingsvarianten aangezien alternatief gebruik door een andere gebruiker, dezelfde 
exploitatie problemen zal kennen als die van de parochie.
Als de kerk aangehouden zou moeten worden zonder functiewijziging drukken de onderhoudskosten zo stevig 
door op de exploitatie dat er geen vastgoedwaarde aan toe te kennen is.

Voor het project aan de dorpsstraat in Renkum zijn drie varianten geschetst voor herontwikkeling van de locatie 
naar een ander gebruik, hierbij gebruikmakend van de bestaande gebouwen alsook een variant waarin het 
bestaande gebouw wordt gesloopt en het gehele terrein wordt herontwikkeld. De onderstaande scenario's zijn 
uitgewerkt in het presentatieboek van d.d 03-07-2020:

• Scenario 1 Zorg-wonen in bestaande kerk, 9 appartementen in bestaande pastorie en 24 nieuwe 
appartementen;

• Scenario 2 Regulier wonen in de kerk, 9 appartementen in bestaande pastorie en 24 nieuwe 
appartementen;

• Scenario 3 Sloop bestaande kerk en nieuwbouw 48 reguliere appartementen.

Voor de financiële analyse hebben wij per scenario een stichtingskosten overzicht gemaakt waarbij we per 
scenario uitgaan van de onderstaande uitgangspunten:
De waarde van de locatie wordt vergeleken op basis van een residuele grondwaarde berekening, dit betekend dat 
er is gekeken naarde waarde die overblijft na ontwikkeling van de locatie om die toe te kennen als waarde aan de 
gebouwen.

Scenario 1 
Opbrengsten
In veel gemeente worden bestaande kerken herbestemd naarwoonzorgvoorzieningen, dit wordt mede ingegeven 
door de maatschappelijke bestemming die hier opnieuw kan worden gebruikt en het gebruik vaak passend is 
binnen het vigerende bestemmingsplan. Anderzijds komt dit mede omdat kerken centraal liggen binnen het dorp
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en dichtbij het voorzieningen niveau, Ook helpen de bestaande gebouwen mee in de herkenbaarheid voor de 
bewoners, kerken zijn ook qua gebouw vaak een ankerpunt in de samenleving.

Zorgwonen in bestaande kerk
Veel voorzieningen gaan uit van een aantal studio's van ca. 20-24 eenheden voor haalbaarheid in de exploitatie.
Er zijn ook partijen die een lager aantal eenheden exploiteren van rond de 16 eenheden.
Het ontwerp wat is gemaakt geeft ruimte aan 17 eenheden, bij de berekening gaan wij er vanuit dat de exploitant 
hier een huurwaarde van ca. € 925,= per eenheid voor betaald. De beleggingswaarde berekenen wij in dit geval 
meteen kapitalisatiefactorvan 16.6.

Appartementen
De appartementen in de pastorie en de nieuwbouw appartementen hebben wij als koopwoningen berekend, op 
basis van huidige gemiddelde waarde in de regio rondom Renkum. Gemiddelde waarde in Renkum en een 
inschatting van de waarde bij nieuwbouw van dit bijzondere project ligt nu op ca. € 215.000,= voor de 
nieuwbouwappartementen. Door de kleine korrel van de appartementen in de pastorie hebben wij deze 
gewaardeerd op € 2.800,= per m2 GBO.

Kosten
De kosten voor woonzorgappartementen zijn relatief hoog ten opzichte van normale woningen, dit komt door de 
kleine korrelgrote in het gebouw, als ook de extra voorzieningen die benodigd zijn voor de doelgroep, daarnaast 
dienen er kosten te worden meegenomen voor de renovatie van de kerk.

Scenario 2 
Opbrengsten
In het ontwerp waarbij regulierenappartementen worden gerealiseerd in de bestaande kerk wordt een bijzonder 
en buitengewoon stuk vastgoed gerealiseerd. Wat zich zal vertalen naar de vrij op naam prijs. Ook kan hier 
gekeken worden of het een aantrekkelijke casus is voor een private belegger.
We gaan hierom bij verkoop uit van een waarde van € 2.850,= / m2 GBO hierbij hebben we €50,= aan toeslag 
gerekend voor het feit datje extra hoge ruimten kan maken in de kerk, dit geeft de woningen een bijzonder 
beleving.

De appartementen in de pastorie en de nieuwbouw appartementen hebben wij als koopwoningen berekend, op 
basis van huidige gemiddelde waarde per GBO in het dorp Renkum. Gemiddelde waarde in Renkum en een 
inschatting van de waarde bij nieuwbouw van dit bijzonder project ligt nu op ca. € 215.000,= voor de 
nieuwbouwappartementen. Door de kleine korrel van de appartementen in de pastorie hebben wij deze 
gewaardeerd op € 2.800,= per m2 GBO.

kosten
De inpassing van woningen is relatief gemakkelijk te realiseren. Wel zullen er extra kosten moeten worden 
gemaakt voor het klimaat van de woningen binnen het bestaande gebouw. Daarnaast dienen er kosten te worden 
meegenomen voor de renovatie van de kerk.

Scenario 3
Bij de volledige nieuwbouwvariant hebben wij gekeken naar de woonvisie van de gemeente en hebben wij een 
doorkijkje gemaakt naarde behoefte aan woningen in Renkum, op basis hiervan hebben we een mix gemaakt van 
appartementen die ervoor zorgt dat door de diversiteit een aantrekkelijk woonproduct wordt gerealiseerd voor 
een brede doelgroep.
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De nieuwbouw appartementen hebben wij als koopwoningen berekend, op basis van huidige gemiddelde waarde 
per GBO in het dorp Renkum. Gemiddelde waarde in Renkum en een inschatting van de waarde bij nieuwbouw 
van dit project ligt nu op ca. € 215.000,= voor de nieuwbouwappartementen, waarbij gedifferentieerd wordt door 
de grote van de appartementen.

kosten
De kosten voor regulieren appartementen zijn goed in te schatten op basis van kengetallen.
De sloopkosten hebben wij gebaseerd op vergelijkbare objecten, hierbij uitgegaan van een kleine post voor asbest 
in de pastorie en geen vervuiling in de bodem.

Restauratie kosten
De kosten voor de restauratie van de kerk is gebaseerd op de rapportage van de monumenten wacht. Op vraag 
van de opdrachtgever hebben wij de kosten zoals door de monumentenwacht zijn berekend vergeleken met 
kengetallen uit andere projecten. Hoewel we een paar opmerkingen hebben zijn de posten van de 
monumentenwacht marktconform. Echter moeten de kosten gezien worden ten op zicht van het kwaliteitskader 
wat gesteld wordt. De kerk wordt terug gerestaureerd tot het niveau van technisch weer aanvaardbaar. Het gaat 
hier dus niet om complete vernieuwingen maarzorgen dat het gebouw technisch weer goed is.

Financieel hebben wij nog de volgende aanvulling op de begroting van Monumentenzorg:
Paar kleine aanpassingen (€ 7.270,-): 
ai Metaal- en kunststofwerk
Koper gaas incl arbeid: 8 st en 5 st: € 7551 i.p.v.e 35/45st = + € 470,- 
24 Ruwtimmerwerk
Vervanging van dak luiken: 2 st. € 2.750/st i.p.v. € 1.150,-/st = + € 3.200,- 
22 Dakbedekking
Vervanging van leiwerk ism2 - €235/m2 i.p.v € 195/m2 = + € 600,- 
Vervanging van leiwerk 4om2 - €27o/m2 i.p.v € 195/m2 = + € 3.000,-

De totale investeringssom word dan ca. € 250.000,=

Om het gebouw vooreen nieuwe functie verkoop klaarte maken zullen er ook een aantal esthetische restauraties 
plaats moeten vinden, deze restauraties ramen wij op: € 65.000,=

De restauratie kosten technisch en esthetisch hebben wij in de scenario's waarin het gebouw wordt behouden 
doorberekend, hiervoor hebben wij een post van €315.000,= meegenomen in de ramingen, dit naast de kosten 
voor herbestemming.

Deelconclusie op basis van residuele grondwaarde 
Scenario 1 heeft een residuele grondwaarde van € 1.050.000,=
Scenario 2 heeft een residuele grondwaarde van € 950.000,=
Scenario 3 heeft een residuele grondwaarde van € 1.160.000,=

Analyse en vergelijking
De drie scenario's worden afgewogen op een aantal criteria. Per criteria hebben wij hier een wegingsfactor 
opgenomen, waarmee de diverse scenario's op de juiste wijze met elkaar kunnen worden vergeleken.
Onderstaand hebben wij de criteria en wegingsfactoren opgenomen:
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Criteria wegingsfactor
Behoud bestaande gebouw en stijlkenmerken 4
Behoud bestaande stedenbouwkundige structuur 2
Waardering in financiële zin 4
Ontwikkelrisico 2

Behoud bestaande gebouw en stijlkenmerken 
Behoud bestaande stedenbouwkundige structuur 
Waardering in financiële zin 
Ontwikkelrisico 
Cijfer scenario's

cijfer
scenario 1 
weging gew. cijfer cijfer

scenario 2 
weging gew. cijfer cijfer

scenario 3
weging gew. cijfer

4 40 9 4 36 6 4 24
2 20 10 2 20 4 2 8
4 32 6 4 24 10 4 40
2 16 8 2 16 6 2 12

12 108 8 12 96 7 12 84

Eindconclusie
Het gebouw en de hierom gelegen bebouwingen zullen, indien deze door aanwijzing als monument niet 
aangepast kunnen worden, een negatieve exploitatie kennen zowel in huidig gebruik als eventueel alternatief 
gebruik. De vastgoed waarde zal op dat moment nihil zijn.
De waarde van het vastgoed bij aanpassing van het monument dan wel bij sloop nieuwbouw zal liggen op een 
residuele grondwaarde tussen de €1.050.000-1.150.000,=.

Scenario lis het best haalbare scenario als je alle criteria overziet.
Dit heeft vooral te maken met de hogere waarde voor zorg i.p.v. wonen in de kerk.
Daarnaast is het ontwikkelrisico kleiner als in scenario 3 doordat deels binnen de vigerende bestemming wordt 
gebouwd. Hierdoor scoort dit scenario beter ook al is de opbrengsten lager als bij 3.

Het herbestemmen van bestaand vastgoed is in deze casus geen aanleiding om uit te gaan van lagere 
opbrengsten of een vermindering van de waarde van de grondpositie. Let wel bij herbestemmen gaan we dan wel 
uit van het kunnen aanpassen van de gebouwen zoals in het presentatieboek is weergegeven, niet rekening 
houdend met de redengevende beschrijving zoals deze nu door de gemeente is opgesteld.

Let op! De residuele grondwaarde is niet de verkoopprijs, maar het residu dat overblijft voor aftrek van 
belastingen en andere verkoop gerelateerde kosten.

Opgesteld door:

ARCOM Partners B.V.
ing. J. Verduijn

Bijlagen:
Presentatie boek herbestemming 03-07-2020 
Stichtingskosten overzichten d.d. 22-07-2020 (3 senario's)
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