
De Nieuwe Drie Ranken

van denktank tot start bouw!

08 april 2018





2015 Denktank

Een huis voor de Ziel
Resultaten onderzoek denktank voor de toekomst van De Drie Ranken

Een modellen onderzoek naar een nieuwe 
strategie voor een kleiner kerkgebouw van de 
geloofsgemeenschap De Drie Ranken met een 
sterke eigen en herkenbare identiteit voor en in 
de wijk De Maten.

• De ontmoeting met God
• De ontmoeting met elkaar
• De ontmoeting in de wijk en met de omgeving



Projectbureau tot januari 2018

• Evert Schut, secretaris
• Caroline de Groot, inrichting
• Theo Koppelaar, beheercommissie
• Karel Stolk, duurzaamheid
• Henk Oostenbrugge, CvK
• Ed van Gent, voorzitter



Januari 2016 Programma van Eisen

Besluit wijkkerkenraad :

• Dat de geloofsgemeenschap in elk geval op de huidige locatie haar rol 
in de Matense samenleving wil voortzetten.

• Dat uitsluitend voor het functioneren van de huidige geloofsgemeenschap 

minder ruimte nodig is, dan wat het gebouw nu biedt. 
• Dat het nieuwe kerkelijke gebouw een onderscheidende en aansprekende 

identiteit dient te hebben, om haar plaats in de samenleving te 
markeren en als bijdrage aan spirituele beleving.
• Vanwege de brede maatschappelijke positie van het huidige gebouw richt 

de geloofsgemeenschap zich op een multifunctioneel kerkelijk 
centrum waarvan de direct kerkelijke functie een onderdeel is.



Vergelijking oppervlakten

Bestaande D3R 
(inclusief 
beheerderswoning)

Plan 2008 DN3R

Kerkzaal 396 396 356

Entresol kerkzaal 45 45 23

1e verdieping 326 381 -

2e verdieping - 381 -

Beganegrond 1259 1222 1313 (excl De Oversteek)

Totaal excl. kerkzaal 1585 2074 1313

Totaal BvO 2026 2515 1692



Maart 2016 Architectenkeuze

Lars Courage, Apeldoorn
GSG/ ARTEC,  Apeldoorn

Arnold van Ouwerkerk, Rotterdam



April 2016 schetsplan VOA



Ontwerpbegeleiding: Gebruikersgroep

• Vertegenwoordigers van:
• Beheercommissie/ kerkrentmeesters
• De Druif
• Handwerkgroep
• Diaconie
• Kleine kerkenraad
• Taakgroep Eredienst
• Beheerders
• Jeugdwerk/ JWO
• De Oversteek
• De 55+ kookgroep
• Bloemengroep



Inspiratie: Heerenveen



Van schetsplan tot DO

• 13 april 2016 gemeenteavond en besluit wijkkerkenraad; 
schetsontwerp
• 27 oktober 2016 wijk avond voorlopig ontwerp
• november 2016, Reactie voorlopig ontwerp door kK en 

gebruikersgroep.
• maart 2017, Definitief ontwerp
• maart 2017, overleg gemeente Apeldoorn



Grondruil kerk, gemeente en HP



Plattegrond Definitief ontwerp



Plattegrond Definitief ontwerp



2017 Besteksfase

• Bouwtechnische uitwerking 
• Installaties (verwarming, water, elektra)
• Duurzame keuzes (luchtwarmtepomp)
• Overleg gemeente:
• Vooroverleg stedenbouw
• Inrichting buitenruimte (Violierenplein)

• Juni 2017: Reactie wijkgemeente op Bestek en tekeningen



2017 Contractfase

• 31 mei planning naar uitvoering
• Bestuurlijk overleg k.K en C.v.K en HP
• Realisatie overeenkomst 
• Ruil overeenkomst met gemeente en HP
• Uitnodiging aan aannemers
• 8 december: aannemersselectie
– 3 aannemers
– 2 installateurs



2018 de laatste loodjes

• Financiële afstemming tussen PGA en HP
• Verlenging realisatie overeenkomst
• Screening aanbieding aannemers
• Projectbureau van een ontwerpbegeleiding 

naar uitvoeringsbegeleiding:

Projectbureau 2.0



Projectbureau 2.0 (PB 2.0)

• Het PB functioneert onder verantwoording van de k.K
• Doel: Coördinatie van werkzaamheden en activiteiten, die 

samenhangen met de realisatie
• Nieuwe rollen:
• Deelname bouwvergaderingen: Karel Stolk
• Dagelijks contact met de aannemer: Joop Heystek
• Verhuisteam: Theo Koppelaar
• Contracten en afspraken ontwikkelaar: Han Brinkhuis
• Relatie KRM/ kostenbewaking Coos Schuijl

22 maart j.l. kennismakingsgesprek Holland Property, aannemers en 
PB.



Stand van zaken

• 1 februari j.l : Mondeling overeenstemming tussen PGA en HP.
• 1 maart j.l.: Omgevingsvergunning aangevraagd door HP

• Kerk, winkels en appartementen vormen 1 project
• Aannemersbedrijven gecontracteerd door HP:
• Hegeman hoofdaannemer
• Klein Poelhuis, installateur

• April: Afronding aanvullende zaken contract
• Hegeman stelt een planning op: Insteek, start bouw 28 mei a.s.

• Duur van de vernieuwbouw: ca 9 maanden, gereed maart 2019
• Daarna start nieuwbouw winkels en appartementen; 

bouwtijd 15 maanden, gereed juli 2020 



Twee uitvoeringsgroepen

• Verhuiscommissie onder verantwoording van Beheercommissie

• Interieurgroep onder verantwoording van KRM
- keukeninrichting
- Interieur
- Jeugdruimte
- Beeld en Geluid
- Buitenruimte



Communicatie en fondswerving

• PR en Communicatie door de KK
• Speciaal “Drieklanknummer” over de vernieuwbouw
• Fondsenwerving door een Actie-comité onder verantwoording 

van KRM
• Informatie? Evert Schut!




