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Uitgave van de St. Urbanusparochie Ouderkerk a/d Amstel m.m. v. van Amt B.V.
Een hernieuwde start
In vervolg op eerder verstrekte informatie is deze nieuwsbrief opgesteld
om u uitgebreid en zo volledig mogelijk to informeren over de laatste
stand van zaken rondom de bouwplannen in de omgeving van de
Sint Urbanuskerk.
Nadat de gemeente de eerste
bouwaanvraag van de ontwikkelaar
heeft afgewezen, is sinds die tijd
gewerkt aan een hernieuwde inrichting van het gebied met door de
gemeente toelaatbaar geachte gestapelde villa's.
De plannen zijn opgesteld in overleg met de gemeente waarbij onder
andere advies is ingewonnen bij
adviesbureau Mooi Noord-Holland.
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Aanleiding en start van het project
Directe aanleiding om de gronden rond de kerk to verkopen is het felt dat
op langere termijn de nog komende restauraties en onderhoud van de Sint
Urbanuskerk financieel niet meer door de parochie zelf gedragen kunnen
worden. Bij de start van het project zijn door de parochie een aantal doelstellingen en randvoorwaarden geformuleerd. De belangrijkste doelstelling
is inmiddels voor velen wel duidelijk. Het behoud van Brie rijksmonumenten
voor Ouderkerk aan de Amstel, ongeacht de toekomst van de parochie.
Daarbij wordt rekening gehouden met de realiteit van dalende kerkbezoeken en aantallen parochianen. Wat er ook met de geloofsgemeenschap
gebeurt, de monumenten moeten voor Ouderkerk behouden blijven waarbij
de Sint Urbanuskerk een prominente plaats inneemt in een mooie toegankelijke omgeving. Daarom wordt er ook geinvesteerd in de omgeving, zoals
de herinrichting van het kerkplein en de begraafplaats.
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AI sinds 2008 werkt de ontwikkelaar aan een plan met ondersteuning van het parochiebestuur. Een
getekende overeenkomst met exclusiviteit voor de ontwikkelaar is
daarbij de basis. Het parochiebestuur draagt daarbij geen risico.

Een 3D-impressie gegeven van
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Totaalconcept
Het huidige plan is een totaalconcept waarin alle relevante aspecten
en invalshoeken, die ook door derden gedurende het ontwikkelingsproces zijn ingebracht, gewogen
en verwerkt zijn. Met dit plan wordt
zowel de doelstelling van de parochie gerealiseerd als wel rekening
gehouden met de door de parochie opgestelde randvoorwaarden.
Het goat daarbij niet alleen om het
verkopen van een stuk grond maar
vooral ook om een verantwoorde
en functionele inrichting van het
gebied met een kwaliteitsimpuls
voor de langere termijn met de
150 jaar nude Sint Urbanuskerk
als middelpunt.

• ~

de toekomstige inrichting van het gebied

..
Voorkomen `Verrommeling'
In een nota van het planbureau
van de leefomgeving, het nationale instituut voor milieu, natuur en
ruimte,
wordt aangegeven dat
het Nederlandse landschap verrommelt. Het is mede daarom dat
is gekozen voor deze specifieke
wijze van inrichting met gestapelde villa's. Geen wegen, geen
schuttingen, geen schuurtjes, geen
rijdende en geparkeerde auto's.
Het voorkomen van verrommeling
was onder meer een van de randvoorwaarden die zijn opgesteld bij
de start van het project.
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Visie op het gebied
In 2012 is door HDZ architecten de
ruimtelijke visie van de gemeente geactualiseerd. De bebouwing van Ons
Tweede Thuis en verdere veranderingen
in het gebied in aanmerking genomen,
is door HDZ gestapelde bouw tot 3
woonlagen in het middengebied en
achter de pastorietuin richting de Ronde
Hoep geadviseerd. Daarnaast werd in
die plannen een hoger gebouw opgenomen van maximaal 5 woonlagen op de
hoek van de Achterdijk en de Schoolweg.
Het in 2015/2016 ontwikkelde plan dat
nu voorligt heeft de waardering van
Mooi Noord-Holland en andere adviseurs gekregen. Na verwerking van diverse kritiekpunten wordt het plan door
adviseurs en het parochiebestuur als
passend en verantwoord aangemerkt.

2

a~~~,l~se
tiS

CY

',~.,,
.*e~ l
~~;
-,Y sal
i t~ ~U~~
r

9

)'

y X

:%pF
,os

t~

,~,

'.E +~~~~

~~

Y-

;Fe
.r

r l,, rte,
r. , ;~~.~%.

~, v

~' ~~
,~
4~''« +F

~~

a~w

,~

:~ .._. ..
._`e

~,,

~- _ `~;
~; ~~^
1

Een schets van de mogelijke inrichting door HDZ architecten

Doelstelling en randvoorwaarden van de parochie opgesteld bij de start van de ontwikkeling
♦ Op basis van een financieel gezonde situatie voor de lange termijn restaureren, op niveau brengen en onderhauden van de gebouwen die tot het culturele erfgoed van Duderkerk behoren. De Sint Urbanuskerk, de pastorie en het Vollebregtorgel.
• De opzet moet passend zijn, het moet optimale kwaliteit en functionaliteit aan het gebied rondom de Sint Urbanuskerk toevoegen. Het gebied rondom de kerk alsook de culturele erfgoederen dienen niet alleen voor paro-

chianen, maar breed maatschappelijk aantrekkelijk/interessant/uitnodigend to worden en blijven.
♦
♦

Realisatie van een Gemeenschapshuis voor de parochie en voor de Duderkerkse gemeenschap.
De parochie wi/ geen projectrisico !open bij de ontwikkeling.

•

Restauratie en daarmee behoud van het Gezellenhuis moet serieus onderzocht worden met bij voorkeur een

♦
♦
♦

Uitbreiden en herinrichten begraafplaats met daarbij de oprichting van een urnenwand
Renovatie en inrichten van het kerkplein tot een autoluw plein
Bebouwing rond de Sint Urbanuskerk moet evenwichtrg zijn en een eenheid vormen.

a/gemene culturele bestemming.

Gemeenschapshuis
Door de verkoop van de tot de parochie behorende gronden moet afstand genomen worden
van het Gezellenhuis, het Elckerlycgebouw en de
kosterswoning. Deze worden momenteel gebruikt voor activiteiten van de parochie. De parochie acht het niet wenselijk en niet mogelijk de
activiteiten die plaatsvinden in deze locaties onder to brengen in de kerk.
In eerdere plannen stond een gemeenschapshuis
geprojecteerd op het kerkplein. Een nieuw gemeenschapshuis is nu opgenomen in de toekomstige bebouwing. Dit centrum wordt akoestisch zo goed mogelijk afgescheiden zodat daar
onder meer de 3 koren kunnen repeteren.
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Op deze paging treft u informatie over de inrichting van het gebied en de wijze waarop de bouw zal worden vormgegeven. Het gebied wordt op deze wijze ingericht om versnippering to voorkomen. Het gebied wordt transparant, auto vrij en optimaal toegankelijkheid voor voetgangers. Het inrichten met losse kavels en straten leidt tot minder transparantie, veel minder toegankelijkheid en juist tot "verrommeling".

.-..
:....
.. -. ~

.. ...... .. ..-

.- .

.....

.. ..-

..... -

.. .... .-

•- • •-

•

Klimaatvriendelijk bouwen
De uitvoering van de bouw zal gebeuren met hoogwaardige materialen en er zal in de verdere uitwerking van de
bouwplannen zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van klimaatvriendelijke oplossingen:
Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:
♦ Toepassing van 3 dubbel geisoleerd glas
♦ Hoogwaardige bouw- en isolatiematerialen voor minimale warmteverliezen en geluidsoverdracht
♦ Opvang en hergebruik regenwater voor doorspoelen toiletten. Zogenaamd grijs water circuit.
♦ Toepassing van groene vegetatiedaken Welke voor extra isolatie zorgen.
♦ Gebruik van luchtwarmtepompen voor verwarming.
♦ Gebruik van warm water zonneboilers.
♦ Gebruik van zonnepanelen voor elektriciteit.

Inrichting van het gebied
A. Er worden aantrekkelijke wandelroutes
door het gebied aangelegd.
B. De parochietuin zal semi -openbaar toe -

gankelijk worden.
C. Het perceel van Ons Tweede Thuis kan
zo nodig via het gebied van het residentiecomplex Haar de Ronde Hoep ontsloten worden.
D. Vanaf de Schoolweg (tegenover de Jan
Hekmanschool) komt een wandelroute
Haar het kerkplein.
E. Het autovrije kerkplein wordt iets verhoogd en opnieuw ingericht.
F. Op de begraafplaats zal een nieuw op to
richten urnenwand worden gemaakt.
G. De begraafplaats krijgt waar nodig een
nieuwe groene omheining
H. De parochie krijgt de beschikking over
een nieuw gemeenschapshuis.

Aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij de inrichting van het gebied
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Begraafplaats
De begraafplaats wordt opgeknapt en de
uitbreiding wordt ingericht. Aan de zuidwestelijke grenzen van de begraafplaats komt
een nieuw op to richten urnenwand. De begraafplaats zal worden voorzien van een
groene omheining. Een begraafplaats is in
de visie van de parochie niet een gebied wat
je wegstopt, maar het is een parkachtige
toegankelijke ruimte voor rust en bezinning.
Uiteraard wordt er bij de ontwikkeling rekening gehouden met een respectvolle inrichting van het gebied in relatie tot de begraafplaats. Zo is de minimale afstand van
de bebouwing meer dan 12 meter oplopend
tot 25 meter.
Impressie van de achterzijde van een nieuw op to richten Urnenwand met
een in- uitrit van de autostalling.

Bouwhoogtes
De bebouwing op de hoek Achterdijk Schoolweg zal bestaan uit vier
woonlagen.
De bebouwing in het middengebied zal bestaan uit drie woonlagen.
De totale hoogte in het middengebied en aan de kant van de Ronde
Hoep zal daarbij lager zijn dan de direct omringende bebouwing.
Door de gestapelde bebouwing van maximaal drie lagen in het midEr zal voldoende groen worden aangebracht
om towel geluidsoverdracht als zicht tussen
de nieuwe bebouwing en de begraafplaats
to beperken.
Verkeer
Een in- of uitrit van de ondergrondse autostalling bevindt zich aan de Achterdijk en
grenst aan de achterzijde van de begraafplaats (Zuidwestelijke grens). Een tweede inof uitrit is gepland aan de Schoolweg.

dengebied en een iets hoger gebouw aan de Schoolweg sluit deze
inrichting goed aan bij de nieuwe bebouwing van de omgeving.
Door de bouwmassa van de nieuwbouw van Theresia en ons Tweede Thuis moet de bouw rondom de Sint Urbanuskerk vanuit een stedebouwkundig opzicht voldoende massa hebben: verkaveling van
het gebied is niet passend omdat iedere verhouding dan zoek is.

In overleg met de gemeente zal later worden
bepaald wat de optimale situatie zal worden
voor het in- en uitrijdend verkeer, waarbij
met een mogelijkheid van het wisselen van
in- of uitrijrichting rekening wordt gehouden.

Parkeren
Met betrekking tot parkeren biedt de autostalling meer plaatsen dan wettelijk vereist
voor het woven. Ook bij het Gezellenhuis
wordt er op eigen terrein geparkeerd. Bezoekers kunnen gebruik maken van de extra
wisselplaatsen in de autostalling.

Bouwhoogtes in het middengebied zijn passend en lager dan de directe omgeving
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Geen gebouw op het kerkp(ein
Het adviescollege van Mooi
Noord-Holland vond bebouwing
op het kerkplein, van bijvoorbeeld
een kapel, vanuit stedenbouwkundig oogpunt zeker aanvaardbaar.
In de oorspronkelijke compositie
van bouwheer Cuijpers stond tot
in de jaren '60 op het kerkplein
immers een fors koetshuis. Het
terugbrengen van een (kleiner)
gebouw op die plek is uit oogpunt
van stedenbouwkundige compositie passend. De gemeente heeft
echter als randvoorwaarde gesteld dat bebouwing op het kerkplein niet wenselijk is. Daarom is
de beoogde bouw van een kapel
of een gemeenschapshuis op het
kerkplein niet opgenomen in de
nieuwste plannen. Hiervoor is
door de ontwikkelaar Haar een
alternatieve oplossing gezocht.
(Zie ook gemeenschapshuis op
paging 2)

Het kerkplein wordt heringericht en autovrij

Beschermd dorpsgezicht
Het beschermd dorpsgezicht blijft behouden. De meest in het zicht springende
bebouwing aan de Ronde Hoep spring minimaal 30 meter in. De pastorietuin
met haar monumentale bomen blijft behouden. De voorgevel van de bebouwing aan de Ronde Hoep Oost (voor de achterzijde van Ons Tweede Thuis),
heeft een rechte vorm parallel aan de weg gekregen. (In voorgaande plannen
was er sprake van - wegens de bewust toegepaste afwijkende orientatie van de
Urbanuskerk -een sterke voorkeur voor een afgeschuinde gevel). Op advies
van de adviseurs van Mooi Noord-Holland en van de gemeente is de orientatie
van de gevels aangepast.

Herinrichting kerkplein
Het Kerkplein wordt enigszins opgehoogd en heringericht als een
aantrekkelijk plein, waar vooral
voetgangers en niet auto's het
beeld zullen bepalen. Aileen voor
minder validen en bijzondere gebeurtenissen zal in beperkte mate
op het kerkplein geparkeerd kunnen worden.

Transparant, uitnodigend en
rustgevend waren de uitgangspunten. Om deze uitgangspunten to realiseren is gekozen voor
een inrichting met gestapelde
appartementen. De hoogte van
de appartementen op drie
woonlagen blijft vrijwel gelijk
aan die van een gemiddelde
eengezinswoning.

Voorgevels parallel gericht aan de Ronde Hoep
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Het Gezellenhuis blijft behouden
Het Gezellenhuis verkeert momenteel in
een zeer slechte conditie. Het exploiteren
van gebouwen hoorf niet tot de kerncompetenties van de kerk en de parochie. Het in
1903 opgerichte jeugdhonk voor de Katholieke jeugd heeft al enige jaren de status
van rijksmonument en behoort daarmee tot
het erfgoed van Nederland. Daar moeten
we zuinig op zijn en daarom was een van
de wensen bij de realisatie van dit project
dat het Gezellenhuis behouden moest blijven voor Ouderkerk.
Nieuwe functie
De ontwikkelaar maakt
het behoud van het Gezellenhuis mogelijk.
Daardoor zal het gebouw toegankelijk blijven voor tentoonstellingen, exposities en
andere culturele activiteiten binnen de gemeente.

Het Gezellenhuis in zijn oorspronkelijke vorm

..

- -.-

Appartementen Naast het Gezellenhuis
komen een aantal apparfementen Welke
ook zijn bedoeld voor mensen die de culturele invulling van het Gezellenhuis mede
willen vormgeven.
Zichtbaarheid De voorgevel van de nieuwe
vleugel naast het Gezellenhuis is, ten opzichte van eerdere varianten, meer Haar
achteren geplaatst zodat het karakteristieke
beeld van het Gezellenhuis vanaf de Ronde
Hoep beter zichtbaar blijft.
De linkerzijflank van het Gezellenhuis (wat
in eerdere plannen was verwijderd) zal behouden blijven om het authentieke karakter
van het Gezellenhuis in zijn oorspronkelijke
vorm nagenoeg to behouden.

Na restauratie stoat het Gezellenhuis er weer goed bij

Oorspronkelijke materialen en volledige restauratie
Het Gezellenhuis zal zodanig worden gerestaureerd dot er zoveel
mogelijk gebruik zal worden gemaakt van de bestaande bouwelementen.
De rechterzijflank van het oorspronkelijke Gezellenhuis is in de loop
van de jaren verloren gegaan/afgebroken om plaats to maken voor
diverse aan- en uitbouwtjes. Deze gevel zal in oorspronkelijke stoat
opnieuw worden opgebouwd.

De linkerflank blijft behouden

iVCinder glas
Om de relatie tussen de nieuwbouwvleugel
en de bestaande oudbouw beter to ondersteunen, wordt de voorgevel van de nieuwe aanbouw aan het Gezellenhuis deels
uitgevoerd met baksteen.

Nieuwe linker voorgevel deels
uitgevoerd in steep.
Zichtbaar vanaf de weg in de
hal een kunstwerk als verwijzing Haar het verleden.
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Historisch perspectief
Voordat is begonnen met het maken van de
plannen is een cultuurhistorische analyse gedaan van het gebied. Reeds in de jaren 60
werd gelaagde bouw met wat grotere volumes passend geacht voor het gebied Ouderkerk zuid.

Recente ontwikkelingen

De Ronde Hoep Oost in de jaren 60

Onderstaand is een afbeelding weergegeven van een impressie van
de reeds gestarte nieuwbouw van Theresia. Binnen de ruimtelijke
ordening is ook daar gekozen voor gelaagde bouw met wat grotere
volumes.

Ook in de meest recente ontwikkelingen in
Ouderkerk Zuid is gelaagde bouw terug to
vinden .

Wat hogere stadsvilla's maken deel uit van
het straatbeeld in Ouderkerk zuid / Tuindorp.

Volumes zijn passend

De nieuwbouw van Ons Tweede Thuis in de
aangrenzende percelen laten ook speelse
gestapelde bouw zien met wat hogere volumes.

Zowel gezien vanuit de historische context als de recente ontwikkelingen in het gebied is het type bebouwing zoals opgenomen in
de plannen passend. De wat grotere volumes in het gebied passen stedebouwkundig gezien bij het grote volume van de statige
Sint Urbanuskerk.
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De belangrijkste kenmerken op een rij

♦ 25 ruime kwalitatief hoogwaardige appartementen in het hogere segment
♦ Niet meer dan drie woonlagen in het middengebied
♦

Vier woonlagen hoek Schoolweg-Achterdijk

♦ Autovrij en transparant gebied; toegankelijk voor ouderen, kinderen en minder validen
• Bouwkundige parkachtige eenheid rondom de Sint Urbanuskerk. Geen versnippering
♦ Realisatie van een niet bebouwd-autovrij kerkplein
♦ Een nieuw gemeenschapshuis voor de parochie geintegreerd in de nieuwbouw
• Het Gezellenhuis wordt volledig gerestaureerd
♦ Culturele invulling voor het gebruik van het Gezellenhuis
♦ Past binnen de recente bouwontwikkelingen in het gebied Ouderkerk zuid / Tuindorp
♦ Passend binnen cultuurhistorische context

Contactinformatie: urbanusparochie@xs4all.n/

Voor meer informatie: www.urbanus-rc.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het RK parochiebestuuruan de Sint Urbanuskerk Ouderkerk aan de Amstel (het bestuur) m.m.v. van Amt B.V.
Aan de verstrekte informatie in dit blad kan op Welke wijze dan ook Been enkel recht ontleend worden. Voor meer gedetailleerde beschrijving en toelichting
op deze planontwikkeling kunt u terecht op de website www.urbanus-rc.nl. Het bestuur alsmede van Amt B.V. aanvaarden Been enkele aansprakelijkheid als
gevolg van onjuistheden, onvolkomenheden of fouten in de vermeide tekst. Alle weergegeven afbeeldingen zijn impressies. De daadwerkelijke realisatie kan
afwijken van deze impressies. Alle wijzigingen voorbehouden.

