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2.

Het modernistische kerkgebouw De Ark in Slotervaart werd
in 1960 gebouwd naar een ontwerp van Piet Zanstra.
Sinds 2008 is De Ark een gemeentelijk monument.
De kosten van onderhoud in combinatie met een slinkende
kerkgemeente doen de eigenaars omzien naar nieuwe
exploitatiemogelijkheden. Over het reddingsplan, dat gedeeltelijke sloop en nieuwbouw inhoudt, liepen de emoties
tijdens dit Van Eesterengesprek hoog op.
Over het naoorlogse monument is niet alleen in architectuurhistorisch opzicht veel te vertellen. Het kerkgebouw is
dringend aan renovatie toe en daarmee is het exemplarisch
voor de problematiek rond onderhoud en exploitatie van
religieus erfgoed in het algemeen, en voor beheer en
herbestemming van naoorlogse religieuze bouwwerken in
het bijzonder. Over de cultuurhistorische waarden van De
Ark vertelde architectuurhistoricus Jeroen Schilt, werkzaam
bij Bureau Monumenten & Archeologie Amsterdam.
Duco Stadig voorzitter Gebouwencommissie Protestantse
Kerk Amsterdam en voorzitter van het Herbestemmingsteam
De Ark en Gijs Tegelberg van architectenbureau Van den
Oever, Zaaijer & Partners lichtten de voorstellen toe.
De zaal droeg dit maal bij aan een pittige discussie.

Jeroen Schilt is als
architectuurhistoricus
werkzaam bij Bureau
Monumenten & Archeologie Amsterdam
Duco Stadig is voorzitter
van de Gebouwencommissie van de Protestantse
Kerk Amsterdam en
voorzitter van het landelijk
Team Herbestemming.
Van 1994 tot 2006 was
Stadig wethouder
volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.
Architect en stedenbouwkundige Gijs
Tegelberg is werkzaam
bij architectenbureau
Van den Oever, Zaaijer &
Partners. Dit architectenbureau is voortgekomen
uit het bureau van Piet
Zanstra.
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Het kerkgebouw
De Ark bestaat uit een vrijstaand vierkant gebouw in één
bouwlaag. De locaties van de kerkzaal en de bidkapel zijn aan
de buitenzijde te herkennen aan de twee ronde vormen op het
verder platte dak. De stalen klokkentoren staat aan de voorzijde,
op enkele meters van het kerkgebouw.
Binnen bestaat de kerk uit een kerkzaal, een bidkapel, een
voorstellingsruimte en een aantal ruimten langs de achterwand.
Deze bij-ruimten werden gebruikt voor groepsbijeenkomsten,
voor toneel en er was een post voor de wijkverpleging.
De combinatie van een kerkelijke en sociale functie is typerend
voor de gedachte bij de Nederlands Hervormde Kerk in de jaren
zestig dat de kerk een sociaal centrum in de buurt vormde.

Ansichtkaart De Ark,
fotograaf onbekend
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Wie de kerk binnentreedt door de zware bronzen deuren,
komt niet gelijk in de kerkzaal maar in een ontmoetingshal.
Vanuit deze ‘interieure verkeersruimte’, zoals Zanstra hem
noemde, kunnen alle andere ruimten worden bereikt.
De hal zet zich rondom het kerklichaam voort en fungeert
als ontmoetingsruimte voor de kerkgangers, als foyer voor
de gemeentezaal en als gang naar alle nevenruimten.
De bidkapel, in het midden van de kerk, is alleen vanuit de
kerkzaal te betreden. De kapel is een uitvloeisel van de wens
om de kerk overdag open te stellen. ‘De kerkzaal is te groot
en heeft ook niet de juiste sfeer om te dienen als ruimte voor
bezinning en gebed voor hen die daaraan overdag behoefte
gevoelen en daar thuis de gelegenheid niet voor hebben.’
aldus dominee Aertsen bij de opening van De Ark in 1961.

De ontmoetingsruimte,
direct na binnenkomst.
Op de vloer grindtegels,
muren van metselwerk
en houten plafonddelen.
Foto: RCE 517.752
De ‘interieure verkeersruimte’ van waaruit de
kerkzaal en de bij-ruimten
kunnen worden bereikt.
Foto: RCE 517.753
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Piet Zanstra
De Ark werd eind jaren ’50 ontworpen door architect Piet
Zanstra. Zanstra is onder meer bekend van de atelierwoningen
in de Zomerdijkstraat, de Europarking aan de Marnixstraat en
het inmiddels afgebroken Maupoleum aan de Weesperstraat.
Van zijn hand zijn ook de hervormde kerk De Hoeksteen in
Slotermeer en de galerijflats aan de Burgemeester Hogguerstraat en de Van Nijenrodeweg. Kenmerkend voor het werk
van Zanstra is het veelvuldig toepassen van de gulden snede
in plattegrond, gevel en doorsnede van het gebouw.

De kerkzaal met
gewelfd plafond.
(Foto: RCE 517.749)
Maquette De Ark, 1959
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Typerend voor het werk van Zanstra is het materiaalgebruik
van De Ark; gewassen grindplaten op de vloer, schoon metselwerk en ruwhouten plafondelementen leiden tot een modern
en sober interieur. Opmerkelijke details zijn het gekleurde
glasappliqué op de ramen waardoor gekleurd licht op de
witgesausde wanden valt, een doopvont van grindbeton
en zware bronzen deuren. De afbeeldingen op deuren en
werden ontworpen door Irene Lopez-Zanstra, de dochter van
de architect.
Het groen rondom de kerk vormt een karakteristiek onderdeel
van het beeld van De Ark. Rondom de kerk, aan de Pauwels
van Bienestraat en aan de Louis Chrispijnstraat, staan een rij
essen en twee kersenbomen. Volgens het bestemmingsplan
moeten aan de noordkant van het kerkplein nog eens negen
bomen komen.
Het complex ten westen van de kerk, zorggebouw De Drie
Hoven van architect Herzberger, wordt grotendeels gesloopt.
Hiervoor in de plaats komt een nieuw zorgcomplex;
de Bouwmeester, verdeeld over vier gebouwen van vier
verdiepingen met een hoogte van maximaal 13 meter.

Luchtfoto locatie De Ark
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Monument
De Ark is één van de 13 gemeentelijke monumenten die in
2008 door het toenmalige stadsdeel Slotervaart/Overtoomse
Veld zijn aangewezen. De waarde van de kerk is tweeledig;
ten eerste is het ontwerp van betekenis in het oeuvre van
architect Piet Zanstra (1905 – 2003). Daarnaast is De Ark
een uniek voorbeeld van de naoorlogse trend om de
religieuze functie van het kerkgebouw uit te breiden met
maatschappelijke activiteiten.

Plattegrond ontwerp
De Ark, 1960
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Bouwplannen
Het kerkgebouw van De Ark is verouderd en sterk aan
renovatie toe. De gemeente Amsterdam noch de Protestantse
Kerk Amsterdam heeft dit geld, begroot op 1,5 miljoen euro,
beschikbaar. Bovendien moet er ook geld vrijgemaakt
worden voor exploitatie en onderhoud in de toekomst.
Omdat de wijkgemeente te klein is om het bestaande
gebouw, met alle bij-ruimten, geheel te benutten heeft
de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) een ontwerp laten
maken door architectenbureau Van den Oever, Zaaijer &
Partners dat niet alleen financiering voor de renovatie
oplevert maar ook gebruik en exploitatie garandeert.
Het plan behelst de bouw van 12 woningen (in 4 verdiepingen) voor leden van de geloofsgemeenschap op de
plaats van de bij-ruimten aan de achterkant van de kerk.
Hiervoor wordt 5,5 meter in het kerkgebouw gesneden.
Vanaf de voorzijde is de nieuwbouw te zien maar vormt,
zo stelt het door het stadsdeel opgestelde Ruimtelijk
Programma De Ark, ‘een achtergrond waartegen de
monumentale karakteristieke vormen van het kerkgebouw
tot uitdrukking worden gebracht.’

Doorsnede complex
met aanbouw.
Van den Oever,
Zaaijer & Partners, 2010
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De architecten ontkennen niet dat door de bouwplannen
een deel van het karakter van De Ark wordt aangetast.
Ze menen echter dat het unieke ontwerp van de kerk in
veel meer onderdelen terug te vinden is, onderdelen die
allemaal gehandhaafd kunnen blijven dankzij de renovatie,
en dat de afweging daarom uitvalt in het voordeel van het
plan. Daarbij denken ze dat de nieuwbouw een verrijking is
voor de buurt.
Op 23 januari 2013 ging de welstandscommissie definitief
akkoord met het plan voor de nieuwbouw en met het
renovatieplan dat al eerder met geen bezwaar was
beoordeeld. De verwachting was dat als de bouwplannen
zouden worden goedgekeurd, begin 2014 met de bouw kon
worden begonnen.

Overzicht complex met
aanbouw. Van den Oever,
Zaaijer & Partners, 2010
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Jeroen Schilt van Bureau Monumenten & Archeologie
Amsterdam: ‘Als monumentenzorg willen we in de eerste
plaats het monument behouden. Maar we realiseerden
ons dat het voor de Protestantse Kerk Amsterdam geen
eenvoudige opgave is om zoveel kerken te onderhouden.
Niet alleen de monumentale kerken zoals de Wester- en
Noorderkerk vergen kostbaar onderhoud, dat geldt ook
voor al het naoorlogs religieus erfgoed. En dat met een
teruglopend aantal gelovigen. We stonden dus in principe
wel open voor een experiment. Wat voor ons de doorslag
gaf is dat het voorstel het meest essentiële deel van het
gebouw – de kerkzaal – intact laat én een heel serieus
restauratieplan biedt.’

Voorzijde complex met
aanbouw. Van den Oever,
Zaaijer & Partners, 2010
Achterzijde complex,
nieuwe aan/opbouw
van 12 woningen.
Van den Oever, Zaaijer
& Partners, 2010
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Bezwaren
Na de voordrachten reageert het Cuypersgenootschap
afwijzend op de bouwplannen. ‘Voor ons telt de monumentale waarde, en die schuilt voor een belangrijk deel in de
alzijdigheid van het gebouw. Zoals wij het beluisteren,
moet het monument zwaar verminkt worden om het in
stand te houden. Dat is natuurlijk waanzin.’ Ook voor de
andere tegenstanders van de nieuwbouwplannen zijn de
plannen voor sloop en nieuwbouw onbespreekbaar.
Erik Swierstra van ProWest vraagt zich af of de gemeente
het ook zou goedkeuren als van de Westerkerk een stuk
afgehakt zou moeten worden om de renovatie te financieren.
In de zaal wordt druk nagedacht over alternatieven.
Erfgoedvereniging Heemschut wil onderzoeken of de
bij-ruimten voor andere doeleinden verhuurd kunnen
worden. ‘Denk aan een tandarts of andere maatschappelijke
doelstellingen maar het kan ook commercieel.’ Op de
vraag waarvan de renovatie bekostigd moet worden,
werpt ProWest tegen dat het bedrag dat de gemeente
Amsterdam en de PKA beschikbaar hebben voldoende is
voor de renovatie. ‘Misschien niet zo luxe als in de voorstellen,
maar voldoende om er weer dertig jaar plezier van te
hebben.’ De drie organisaties tekenden beroep aan tegen
de goedkeuring van de vergunning voor gedeeltelijke sloop
en nieuwbouw.
Uitspraak
Op 14 januari 2015 verklaarde de rechtbank in Amsterdam
het beroep tegen de goedkeuring van de bouwplannen
ongegrond. De rechter acht de aantasting van het monument
aanvaardbaar. De vergunningverlening is goed verlopen.
Gezien de financiële situatie van zowel De Ark als de PKA
ziet de rechter geen andere mogelijkheid om geld vrij te
maken voor het behoud van het kerkgebouw.
Daarbij neemt de rechter het advies over van de welstandscommissie, dat slopen van een deel van het pand weliswaar
de monumentale waarden aantast maar dat dit acceptabel
is onder de omstandigheden. Bijkomende verzachtend
argument is dat de nieuwbouw een rustiger achtergrond
biedt dan de geplande woonblokken in de omgeving van
De Ark.
Daags na de uitspraak verleende het stadsdeel de
benodigde vergunning en werd begonnen met de sloop
van de bij-ruimten aan de achterzijde van het kerkcomplex.
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Herbestemming kerken
In een studie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
uit 2008 blijkt dat 1200 van de 4200 kerkgebouwen in Nederland vòòr het jaar 2020 leeg zullen staan. Deze studie stamt
van voor de financiële crisis, waardoor in werkelijkheid het
aantal lege kerken nog groter zal zijn. Naast teruglopende
inkomsten zullen de benodigde investeringen in onderhoud,
renovatie en veiligheid van de gebouwen alleen maar steeds
hoger worden. Voorzitter van de Gebouwencommissie
Protestantse Kerk Amsterdam Duco Stadig voegt hieraan
toe dat de kerken niet alleen zelf geen geld meer hebben,
maar dat de subsidies voor rijksmonumenten alsmaar
minder worden. ‘Voor gemeentelijke monumenten is
subsidie al helemaal afgeschaft.’
Overigens laat de protestantse visie op een kerkgebouw
meer ruimte voor een eventuele herbestemming.
De protestanten zien een kerkgebouw over het algemeen
als een ontmoetingsplek, een plek voor discussie over geloof
(PKN, 2008). De katholieke opvatting van een kerkgebouw
is dat het een Domus Dei is – het huis van God, een gewijde
heilige ruimte. Zelfs na ontwijding ligt een niet-religieuze
functie voor katholieken relatief gevoelig. Hoe conservatiever
de visie van de bisschop, des te minder kerken in dat bisdom
kunnen worden herbestemd. Van de 4200 kerken in Nederland zijn er 2000 katholiek en 2200 protestant.

De Ark, westzijde. 16
januari 2015.
Foto: Erik Swierstra
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Meer lezen
• Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten.
Achtergronden en Conceptontwikkeling, gericht op
renovatie en revitalisering van kerkgebouw “De Ark”,
2010 (pdf)
• Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West.
Ruimtelijk Programma Investeringsbesluit De Ark.
Bouwplan en openbare ruimte, 27 november 2012 (pdf)
• Dossier De Ark 2011 – 2015, website Heemschut
• Piet Zanstra (NAi)
Colofon
Tekst: www.ietswaart.nl
Beeld: Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Google earth,
foto Maquette De Ark: PKN
Rechthebbenden van beeldmateriaal kunnen contact
opnemen met het Van Eesterenmuseum.
Vormgeving: www.anoukjohanson.nl
Van Eesterenmuseum Amsterdam
Burgemeester de vlugtlaan 125
www.vaneesterenmuseum.nl
info@vaneesterenmuseum.nl
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