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Gebouwen

Ontmoetingskerk
van origine Gereformeerd + 
Katholiek
Groensvoorde 3
1968

Immanuelkerk 
van origine Hervormd
Prinses Beatrixlaan 2
1964

De Rank 
kerkt in de aula van het 
Coenecoop College
Oude Dreef 6
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 Religieuze kaart Waddinxveen
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PKN RK Herv.   Geref. 

1. Ontmoetingskerk (PKN)
2. Immanuelkerk (PKN)
3. De Rank (PKN - locatie: Coenecoop College)
4. Heilige Victor (Rooms-katholieke Kerk)
5. Morgensterkerk (Hervormd)
6. De Hoeksteen (Hervormd)
7. Brugkerk (Hervormd)
8. Bethelkerk (Hervormd)
9. Hersteld Hervormde Gemeente Waddinxveen 

e.o. (locatie: Ontmoetingskerk en Immanuelkerk)
10. Hersteld Hervormde Gemeente Dorpsstraat
11. Oud Geref. Gemeenten in Nederland 
12. Kruiskerk (Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt)
13. Remonstrantse Broederschap
14. Jehovah’s Getuigen
15. Baptistengemeente Ichthus (locatie: Anne Frank- 

centrum)
16. Evangelie Gemeente Rafaël (locatie: Het Nieu-

we Trefpunt)
17. Impact Church (locatie: Cultuurhuis De Kroon)

PKN RK      Herv.    Herst. Herv.    Overig 

2
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Historische ontwikkeling
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Historie Waddinxveen
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De Ontmoetingkerk en de Immanuelkerk zijn 
gebouwd in de wederopbouwperiode (1945-
1965). deze periode kenmerkt zich door de 
bouw van een groot aantal kerkgebouwen: er 
werden circa vijftienhonderd nieuwe kerken 
gebouwd. dit kwam enerzijds omdat er in de 
Tweede Wereldoorlog honderden gebouwen 
beschadigd of vernietigd waren, anderzijds 
door de bevolkingsgroei en in geringe mate 
door kerkscheuringen. De nieuwbouw hing sa-
men met de bouw van naoorlogse uitbreidings-
wijken. Kerken namen hierin een dominante 
plaats in. Vaak vormden de kerken samen met 
andere voorzieningen als winkels en scholen 
het hart van een wijk.

De vraag naar nieuwe kerkgebouwen ging 
samen met de behoefte aan nieuwe liturgische 
en architectonische concepten. De gedachten 
die aan deze vernieuwing ten grondslag lagen 
kwamen voort uit de Liturgische Beweging, 
een grote, internationale beweging in zowel 
de protestantse als de katholieke kerk uit het 
begin van de twintigste eeuw. Hier namen 
zowel theologen als architecten aan deel. Men 
dacht na over een nieuwe vormgeving van 
de eredienst in de brede zin van het woord. 
Er was niet alleen aandacht voor de liturgie, 
maar ook voor de ruimte waarin de eredienst 

plaatsvond. Een belangrijk idee was de actie-
ve deelname van gelovigen aan de liturgie. De 
individuele mens kwam meer centraal te staan 
in de liturgie en daarnaast kwam er meer 
aandacht voor ontmoeting en gemeenschaps-
vorming. 

Daarnaast werd door architecten nagedacht 
over de architectuur van de kerk. Vragen die 
speelden waren: is de moderne naoorlogse 
architectuur van beton en een abstracte vorm-
geving ook geschikt voor kerken? Wat is het 
wezen van de eredienstruimte (sfeer)? Moe-
ten kerken in de seculariserende wereld nog 
wel een hoge toren hebben? Het traditionele 
kerktype (zadeldak met toren) was niet langer 
leidend, maar er werd geëxperimenteerd met 
nieuwe ruimtevormen. 

Conclusie
De kerkenbouw van de wederopbouwperiode 
is in wezen een zoektocht naar de essentie 
van geloven en eredienst en daar in eenvoud 
(eenvoud is niet eenvoudig) vorm aan geven. 
Begrippen als klaarheid, soberheid en functio-
naliteit en helderheid zijn sleutelwoorden.

Wederopbouwkerken



Ontmoetingskerk
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Gebouw in omgeving
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Omgeving
De kerk is onderdeel van de wijk Groens-
waard, een naooorlogse woonwijk. Het 
centrum van de wijk wordt gevormd door een 
cluster van voorzieningen langs de hoofdweg 
van de wijk. 
Ook kerk maakt onderdeel uit van het wijkcen-
trum. Het concentreren van voorzieningen was 
gebruikelijk in naoorlogse wijken.
Tegelijkertijd maakt de kerk onderdeel uit van 
een langgerekte strook langs het spoor met 
scholen en hoogbouw. Verder bestaat de wijk 
vooral uit rijtjeshuizen.

Gebouw
De kerk is georiënteerd op het plein voor de 
winkels (Groensvoorde). 
Hierdoor staat het gebouw met de achterkant 
naar de hoofdweg en de rotonde.
De Ontmoetingskerk door haar verschijnings-
vorm en hoogte onderscheidend in de omge-
ving.

Functies omgeving
In de wijk is een strikte scheiding tussen de 
verschillende functies. De omgeving rond de 
kerk bestaat overwegend uit wonen: hoog-
bouw langs het spoor, laagbouw, in de vorm 
van eengezinswoningen in de rest van de wijk. 

Tegenover de kerk bevin-
den zich winkels. Aan de 
zuidzijde langs het spoor 
bevinden zich scholen, ten 
noorden apppartementsge-
bouwen.

Parkeren 
Op eigen terrein is geen 
parkeergelegenheid. Wel 
is er voldoende gratis 
parkeergelegenheid aan 
de straat en op het plein 
tegenover de kerk.

Gebouw in omgeving
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Titel

Uitbreiding aan de buitenzijde
Is volgens het bestemmingsplan niet toege-
staan. Ook vanuit het grondeigendom is uit-
breiding niet mogelijk. De perceelgrens ligt ca. 
één meter rondom de gebouwcontour.

Interne aanpassing
Veel mogelijkheden.
Kerkzaal op te splitsen. 
Gang rondom biedt gelegenheid om verschil-
lende toegangen tot kerkzaal te maken.
Nevenruimten anders in te delen. Constructie 
biedt mogelijkheden daartoe. Ja, maar er valt 
niet zoveel te schuiven vlgs. Mij
Kan wel wat, levert weinig op.

Kadastrale kaart

Eigendom 
Gebouw
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Titel

Het kerkgebouw valt in het bestemmingsplan 
‘Bebouwde Kom 2015, deels in werking’ (vast-
gesteld 01-02-2017). 

Het perceel en het pand zijn bestemd voor: 

maatschappelijke voorzieningen

(gebouwen voor maatschappelijke voorzienin-
gen, ondersteunende horeca, tuinen, groen-
voorzieningen, parkeervoorzieningen;
wegen en paden, waterpartijen.)

Het bouwvlak is vrijwel gelijk aan het gebouw. 
Voor het bouwvlak geldt: 100% bebouwing, 
max. 7m hoog.

Uitbreiding van het oppervlakte is dus niet 
mogelijk, wel in de hoogte.    

Het gebouw bevindt zich binnen de veilig-
heidszone-leiding. Dit betekent dat het hier 
niet is toegestaan om het gebruik uit te breiden 
van gronden of gebouwen ten behoeve van 
het verblijf, al dan niet gedurende een gedeel-
te van de dag, van minderjarigen, ouderen, 
zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuis, 
bejaardenhuis, kinderopvang, etc. Er is geen 
afwijkingsmogelijkheid. 

Bestemmingsplan
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Titel

Architectenbureau Fledderus en Roggeveen
De Ontmoetingskerk werd ontworpen door 
R.H. Fledderus en L. Roggeveen in 1968. Het 
duo vormden enige jaren een architectenbu-
reau dat was gevestigd in Waddinxveen. Ze 
ontwierpen onder andere het gemeentehuis 
Bleiswijk en Benthuizen.
Beiden hadden daarnaast ook een eigen 
carrière. Fledderus was de bekendste archi-
tect. Hij ontwierp bijvoorbeeld ook de Doelen 
in Rotterdam en de Jaarbeursgebouwen te 
Utrecht. Daarnaast ontwierp hij tal van ker-
ken in de omgeving zoals de Antwoordkerk in 
Hoogvliet en de Opstandingskerk in Voorburg, 
die lijkt op de Ontmoetingskerk. 

Gereformeerd en katholiek
De Ontmoetingskerk heeft een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. Voor zover bekend was 
dit de eerste keer dat gereformeerden en 
katholieken samen een kerkgebouw bouwden. 
Dit was te danken aan de bemiddeling van 
de burgemeester en aan een progressieve 
pastoor. Met name voor katholieken was het 
gebouw zeer vooruitstrevend door het mini-
malisme: geen knielbankjes en vaste beelden 
meer. Alleen aan de tabernakel aan de muur 
is te zien dat de kerkzaal ook katholiek is. 
Er werd een gezamenlijk stichting opgericht 

voor het onderhoud. Verder functioneerden de 
gemeenten zelfstandig van elkaar, als 2-on-
der-1-dak. De katholieken verlieten rond 2000 
dit gebouw. De tabernakel bleef echter als 
herinnering aan de bijzonder samenwerking.

Historie



1

2

2

3



1717

De kerk en zijn belangrijkste waarden zijn te 
duiden aan de hand van 4 thema’s: 

Liturgie: moderne oecemene
Vanuit liturgisch opzicht is dit gebouw uniek in 
Nederland. Voor zover bekend is dit het eerste 
gezamenlijk gebouw van katholieken en pro-
testanten. De inrichting van de kerkzaal was in 
alle soberheid geschikt was voor beiden. Dit 
minimalisme was vooral voor de katholieken 
vernieuwend! Geen knielbankjes, beelden en 
ander katholiek liturgische meubilair, alleen 
een tabernakel voor de wijn en hostie. Hen 
bijzonder: het katholieke altaar werd voor de 
protestanten als avondmaalstafel gebruikt. 
Een ander vernieuwd liturgisch element is de 
stoelenrij, een tussenvorm tussen stoelen en 
banken. Zo werd uitdrukking geven aan de 
wens voor meer individualiteit.

De kerk heeft ook ander kenmerk van weder-
opbouwkerken:  de ruimte voor ontmoeting 
en de open relatie tussen deze ruimte en de 
omgeving. 

Typologie: abstract kloostertype
Van buiten ziet de kerk eruit als zovele we-
deropbouwkerken: een hoge kerkzaal, lagere 
nevenruimten en toren. Zo zijn de functies on-

dergebracht in verschillende volumes. Opval-
lend bij de Ontmoetingskerk is dat de toren 
nauwelijks meer een toren is. Ze is geen hoog 
geloofsteken meer de wijk.

Echter, bij binnenkomst wacht een verrassing: 
een groene patio. Door de gang rondom met 
grote venster krijgt de kerk de typologie van 
een klooster. De gang (zonder vitrage)krijgt 
hierdoor een fraaie lichtinval. Ook vanuit de 
kerkzaal is de patio door grote vensters sterk 
aanwezig. Dit versterkt de ruimtelijke kwaliteit 
van het gebouw. De opzet is daarnaast ook 
betekenisvol in te vullen: bezinning, de hele 
week door, mystieke sfeer, katholiek, etc.

Architectuur: oog voor detail
De architecten hadden oog voor detail. Dit 
blijkt uit de afwerkingen en detaillering van 
het gebouw. Voorbeelden zijn: de kozijnloze 
vensters tussen kerkzaal en patio, de hoekop-
lossingen van de baksteenwanden van de kerk-
zaal, de deurknoppen van de klapdeuren, het 
baksteenreliëf van de wanden van de zalen en 
de doorlopende kolommen aan de buitenzijde.
De natuurlijke materialen roepen in de 
kerkruimte een sfeer van soberheid op die 
wordt versterkt door de eenvoudige ruimtelijke 
vorm, eerlijke constructiewijze en het (oorspron-

Karakter
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kelijke) minimalisme aan kleur en objecten in 
de ruimte. 

Conditie: Originele staat
Bijzonder is de vrijwel originele staat. Zelfs de 
stoffen stoelbekleding is nog origineel! Hier-
door is het originele liturgische en architectoni-
sche ontwerp nog te beleven.

Er zijn enkele latere aanpassingen gedaan:
• Uitbreiding van het podium, als gevolg van 

de liturgische wens om meer rondom dan 
tegenover het Woord te zitten.

• Verbouwing kosterswoning tot zalen o.a. 
voor de jeugd.

• Toevoeging van glas-in-lood in de kerk-
zaal

Deze hebben de sfeer niet wezenlijk veran-
derd. 

4
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Huidig gebruik

Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

4 3
2 1

5

6

7 8

aantal zitplaatsen:  549

189

171

189
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Huidige gebouw
Het kerkgebouw is opgebouwd uit drie volu-
mes met een eigen hoogte: de kerkzalen, de 
nevenruimten en de voormalige kosterswoning. 
Ook binnen is de functionele driedeling goed 
te ervaren. De kerk heeft een kloosterachti-
ge opzet met een groene patio in het hart. 
Daaraan grenst de kerkzaal, waar door grote 
vensters zich op de buitenruimte is. Rondom 
de patio ligt een gang waaraan zich de zalen 
en voorzieningen bevinden. Daarnaast is er 
een inpandige voormalige kosterswoning met 
zalen. 

Het gebouw heeft een groot aantal zalen en 
voorzieningen. Een ontmoetingsruimte verbindt 
de kerkzaal en de entree. Deze lichte zaal 
grenst aan de keuken en biedt veel ruimtelijke 
mogelijkheden.
Een voordeel van de ontmoetingsruimte is, dat 
de ruimte gelijktijdig met de kerkzaal, keuken 
en andere zalen te gebruiken is.

De kerkzaal kenmerkt zich door een zorgvul-
dige vormgeving waarbij alle onderdelen (incl. 
meubilair) op elkaar zijn afgestemd. De ruimte 
is wel vrij donker/somber van sfeer.
Het podium is ruim en daardoor geschikt voor 
multifunctioneler gebruik.

Huidig gebruik
De kerkelijke gemeente maakt doordeweeks 
en op zondag om de week gebruik van het 
gebouw. De andere zondag wordt het gebouw 
verhuurd aan de Hersteld Hervormde Ge-
meente.
Daarnaast is er regelmatig externe verhuur, 
met name door vaste huurders uit de omge-
ving.

Toelichting kerkgebouw
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Waardering | Gebouw

architectonische kwaliteit (ruimtelijk/detaille-
ring/materialisering)

veel zalen en voorzieningen

praktisch gebouw (prima verkeerstromen en 
gelijktijdig gebruik hal/zalen/kerkzaal goed 
mogelijk)

goede staat van onderhoud

gratis parkeergelegenheid tegenover de kerk

enige grote zaal van Waddinxveen 

geschikt voor concerten (akoestiek, omvang 
kerkzaal en logistiek)

ietwat donkere/sombere uitstraling interieur

hoofdentree is wat schamel 

kerkzaal niet flexibel door vaste stoelenrijen / 
aflopende vloer

‘harde’ sfeer kerkzaal (niet gezellig)

schaal- en richtingloosheid kerkzaal

energetisch niet helemaal optimaal 
 

geen uitbreidingsmogelijkheden / zo goed als 
geen eigen grond rondom (heeft ook voordeel, 
geen onderhoud)

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+



Bezettingsgraad

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

kerkzaal
ochtend
middag
avond

hal
ochtend
middag
avond

vml kos-
terswoning
ochtend
middag
avond

zalen
ochtend
middag
avond

bezet: elke week / vrijwel alle zalen in gebruik
deels bezet: regelmatig gebruik / meer dan 1 zaal
vrij: geen / incidenteel gebruik / 1 zaal

let op: er is sprake van redelijk incidenteel ge-
bruik van zowel kerkzaal als zalen. Dit vertekent 
de bezettingsgraad. 
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Verhuur

Kerkelijk gebruik
• Diverse kerkelijke vergaderingen: Kerken-

raad, diaconie, ZWO, AK 
• Basisscholen: 3x per jaar.
• Alleenstaanden: iedere 2e zondagmiddag 

v.d. maand in de hal.
• Hersteld Hervormde Gemeente: elke vrij-

dagavond, jeugd, in vml. kosterswoning

Vaste huurders
• Persgroep distributie: Van maandag t/m 

zaterdag in de ochtend, hal en zaal 1
• EHBO: ca. 2 avonden per week, 1 a 2 

zalen.
• PCOB: Woensdagmiddag 7 x per jaar in 

de Hal.

Andere huurders
• Ouweneel: Lezingen op vrijdag, 10 x per 

jaar
• Eurotaal: taalcursussen, op maandag 12 x 

per jaar, 
• op donderdag 12 x per jaar in zaal 3.
• Concerten: In de kerkzaal, tevens huur van 

alle bijzalen: in 2018 5x,  in 2019 6x
• Uitvaarten: In 2018 19x, waarvan 11 

betaald en 8 onbetaald, In 2017 5x
• Sociaal Platvorm Waddinxveen: 4x p/j 

zaal 3
• Kwadraat/buurtbemiddeling: 8x in 2017 

en 6x in 2018
• Welfare: 1 x per jaar op vrijdag in de hal
• Verg van eigenaren Peppelhorst: 2x  per 

jaar in de hal
• Van ‘t Hoff-Rijnland : 4x p/j in zaal 4
• Katholieke Parochie: elke 3e dinsdag van 

de maand in de hal ( 12x) 

Incidenteel
Lezingen, optredens, Stembureau Gemeente

bezet: elke week / vrijwel alle zalen in gebruik
deels bezet: regelmatig gebruik / meer dan 1 zaal
vrij: geen / incidenteel gebruik / 1 zaal
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Uitbreiding | aanpassing?

Uitbreiding aan de buitenzijde
Is volgens het bestemmingsplan niet toege-
staan. Ook vanuit het grondeigendom is uit-
breiding niet mogelijk. De perceelgrens ligt ca. 
een halve meter rondom de gebouwcontour.

Interne aanpassing
Interne aanpassingen zijn gezien de architect-
onische waarde en gaafheid van het interieur 
slecht denkbaar. Daarnaast zal de ruimte winst 
zeer beperkt zijn.
Uitzondering vormt de kosterswoning, die in het 
verleden al aangepast is. Dit zal echter maar 
een beperkte meerwaarde opleveren, vanwe-
ge de omvang. Wel flexibeler, meer ruimten 
en ev.t apart (vast?) te verhuren als pantry en 
verwarming e.d. losgekoppeld worden. 
Afstoot van de voormalige kosterswoning is 
geen logische optie, vanwege het ontbreken 
van buitenruimte en het ‘kerkelijke’ karakter 
van het gebouwdeel.

De zalen en voorzieningen zijn goed onderhou-
den en behoorlijk up-to-date. Een opknapbeurt 
van de ruimten in de kosterswoning kan de 
verhuurbaarheid vergroten.
Kleine opfrisbeurt (verlichting, meubilair, gor-
dijnen/vitrage) kan veel doen.

In de kerkzaal valt te denken over aanpassing. 
De sfeer van de ruimte is vrij hard en men 
kan zich snel verloren in de ruimte voelen. Dit 
omdat een menselijke maat haast ontbreekt. 
Daarnaast ontbreekt er focus in het liturgisch 
centrum. Architectonische ingrepen zouden de 
schaal- en richtingloosheid kunnen verminde-
ren. Maar dit is een complexe en ingrijpende 
opgave die veel zorgvuldigheid vraagt.

Conclusie
Weinig winst te behalen t.o.v. huidige situatie. 
Wel opfrisbeurt wenselijk.  Alleen het opknap-
pen van de voormalige draagt bij aan de 
verhuurbaarheid ervan. Over aanpassing van 
de kerkzaal valt na te denken.
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Exploitatie

GEBOUWEN
Ontmoetingskerk

LASTEN 2016 2017 2018 2016 - 2018
bruto onderhoudskosten €2.213 €3.419 €6.765 €4.132
onderhoud inventaris €665 €4.259 €4.115 €3.013
onderhoud orgel €793 €209 €867 €623
reservering groot onderhoud €8.000 €8.000 €8.000 €8.000
afschrijving inventaris €252 €371 €387 €337
huur Coenecoop College
huur Immanuelkerk
huur jeugdhonk Burg. Trooststraat 
energie en water €8.902 €12.929 €16.080 €12.637
verzekering en belasting €408 €1.038 €411 €619
overige kosten €1.623 €2.059 €1.774 €1.819

subtotaal lasten €22.856 €32.284 €38.399 €31.180

BATEN
verhuuropbrengsten (bruto-factuur) €26.095 €33.007 €26.881 €28.661
buffet (netto-saldo) €11.589 €8.746 €8.941 €9.759

subtotaal baten €37.684 €41.753 €35.822 €38.420

Totaal exploitatie (excl. personeel) €14.828 €9.469 -€2.577 €7.240

SALARISSEN EN VERGOEDINGEN
vergoedingen €6.042 €5.111 €4.296 €5.150

subtotaal personeel €6.042 €5.111 €4.296 €5.150

Totaal generaal (incl. personeel) €8.786 €4.358 -€6.873 €2.090

Opmerkingen:
overige kosten: schoonmaak, telefoon, drukwerk (geen kerkelijk bureau)
salarissen Ontmoetingskerk: vrijwilligers
salarissen Immanuelkerk: organisten
salarissen de Rank: organisten

*onderdeel post 'reservering groot onderhoud'

Ontmoetingskerk



Buiten rapport!!
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Titel

Ontmoetingskerk | breder gebruik 

- intensiever gebruik mogelijk

- geschikt voor divers kerkelijk gebruik 

- geschikt voor breder gebruik

- beperkte winst te behalen, 
  mede afhankelijk van toekomst kerkelijk gebruik en investering



Ontmoetingskerk | herbestemming

- verkoop aan ander kerkgenootschap 

- maatschappelijke herbestemming 

- rouwcentrum, kantoor, horeca niet logisch

- wonen mogelijk  na verbouwing



Ontmoetingskerk | herontwikkeling

-vanuit context logisch: appartementengebouw wonen

- wellicht in combinatie met plint winkels of maatschappelijk

- kantoor, horeca niet voor de hand liggend

- gemeenschapsfuncties en maatschappelijke functies 



Immanuelkerk
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Gebouw in omgeving
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Omgeving
De kerk ligt direct langs het spoor, veel lager 
dan de omgeving. De kerk grenst aan het 
water.
Maakt weinig contact met directe omgeving. 
Afstand door het water rondom.
Kerk staat aan rand woonwijk. Naast apparte-
mentsgebouwen
Wijk bestaat verder voornamelijk uit eenge-
zinswoningen

Gebouw 
staat opzichzelf.
Vrij gesloten gebouw. Opent zich alleen aan 
de voorzijde naar de straat. Afstand onstaat 
door het plein ervoor. Beetje gelijkend op 
gymzaal (of mogen we dat niet zeggen? 0
Geen opvallend gebouw door verlaagde lig-
ging en sobere vormgeving. 
Opvallend: niet evenwijdig aan de straat, 
maar iets gedraaid.

Functies omgeving
Voornamelijk wonen. In directe omgeving mid-
delhoog, verder overwegend laagbouw. 

Parkeren
Beperkte gelegenheid op pleintje voor de 
kerk. Dit geen eigendom van de Protestantse 

Gemeente, maar van gemeente  Daarnaast is 
er parkeergelegenheid in de straten rondom.

Gebouw in omgeving
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Titel

Uitbreiding aan de buitenzijde
Is volgens het bestemmingsplan niet toege-
staan. Ook vanuit het grondeigendom is uit-
breiding niet mogelijk. De perceelgrens ligt ca. 
één meter rondom de gebouwcontour.

Interne aanpassing
Veel mogelijkheden.
Kerkzaal op te splitsen. 
Gang rondom biedt gelegenheid om verschil-
lende toegangen tot kerkzaal te maken.
Nevenruimten anders in te delen. Constructie 
biedt mogelijkheden daartoe. Ja, maar er valt 
niet zoveel te schuiven vlgs. Mij
Kan wel wat, levert weinig op.

Kadastrale kaart

Eigendom 
Gebouw
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Het kerkgebouw valt in het bestemmingsplan 
‘Bebouwde Kom 2015, deels in werking’ (vast-
gesteld 01-02-2017). 

Het perceel en het pand zijn bestemd voor:

maatschappelijke voorzieningen

(gebouwen voor maatschappelijke voorzienin-
gen, ondersteunende horeca, tuinen, groen-
voorzieningen, parkeervoorzieningen;
wegen en paden, waterpartijen.)

Het bouwvlak is nauwelijks ruimer dan het 
gebouw. 
Voor het bouwvlak geldt: 80% bebouwing, 
max. 10m hoog.
Uitbreiding van het gebouw in oppervlakte 
is dus binnen het bestemmingsplan nauwe-
lijks mogelijk, wel in de hoogte.    

Het gebouw bevindt zich binnen de veilig-
heidszone-leiding. Dit betekent dat het hier 
niet is toegestaan om het gebruik uit te breiden 
van gronden of gebouwen ten behoeve van 
het verblijf, al dan niet gedurende een gedeel-
te van de dag, van minderjarigen, ouderen, 
zieken of gehandicapten, zoals: ziekenhuis, 
bejaardenhuis, kinderopvang, etc.

Bestemmingsplan
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De Immanuelkerk is gebouwd als derde Ne-
derlands Hervormde kerk van Waddinxveen in 
een nieuwe woonwijk.
Het gebouw werd in 1964 gebouwd naar ont-
werp van architectenbureau A. Verschoor en T. 
Bier uit Boskoop.

Verschoor en Bier ontwierpen meerdere kerken 
in de omgeving. Voorbeelden zijn: Adventskerk 
(1958) en Salvatorkerk (1959) in Den Haag, 
de Ichthuskerk in Reeuwijk (1963) en de Trium-
fatorkerk in Katwijk aan Zee (1964).
Overeenkomst tussen de kerken is de driedeli-
ge opzet van een hoge kerkzaal, lage neven-
ruimte en een toren die veelal in beton is uit-
gevoerd. Met name de kerk in Katwijk vertoont 
veel gelijkenis met de Immanuelkerk.

Historie



1

3

2

3
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De kerk en zijn karakter zijn te duiden aan de 
hand van 3 thema’s: 

Abstract oertype van een kerk
De Immanuelkerk is een minimalistische versie 
van het traditionele beeld van een kerk. Ze 
heeft een hoge kerkzaal, een toren en lagere 
nevenruimten. Ook voor de kerkzaal geldt 
dit. De stalen kolommen zijn als de pilaren in 
middeleeuwse kerken die schip en zijbeuken 
scheiden en ritme geven aan de ruimte. Er zijn 
meer gelijkenissen. Zo heeft de kerkzaal een 
duidelijke lengte oriëntatie en ook hier komt 
het licht van boven.
Duidelijk is geprobeerd om de essentie van 
het oertype weer te geven in dit gebouw met 
mininimale middelen en moderne materialen.

Soberheid ten top 
Dit gebouw kent geen opsmuk, alle onderdelen 
zijn functioneel. De constructie is zichtbaar en 
zo sober mogelijk uitgevoerd met standaar-
delementen als stalen balken en kolommen. 
Daarnaast is gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen als baksteen, hout en natuursteen. 
De afwerking en detaillering is niet verbijzon-
derd. Wederopbouwkerken kenmerken zich 
door hun soberheid. Deze kerk is echter zo 
sober en zo standaard (qua bouwmaterialen 

en afwerking) uitgevoerd dat het gebouw zich 
niet meer onderscheidt als bijzonder gebouw 
in de omgeving. Dit is wel een gemis.

Gebruikskerk
Functionaliteit staat voorop. De Immanuelkerk is 
niet bijzonder fraai, maar wel een heel prak-
tisch gebouw. De kerk is meermaals verbouwd 
en verkeert daardoor niet meer in originele 
staat.
De volgenden verbouwingen zijn uitgevoerd:
• 1976 Tukker- uitbreiding grote zaal
• 1989 Visser en Wijtman – uitbreiding 

extra zalen. Gevolg: de grote zaal heeft 
geen vensters meer. 

De verbouwingen (met name de laatste) heb-
ben het gebouw echter geen goed gedaan. 
Uitbouwen (m.n. 2e) sluiten niet goed aan 
op logistiek en hoofdopzet van het gebouw. 
Hierdoor is de ruimtelijke structuur rommelig. 
De ruimtelijke kwaliteit van de grote zaal is 
zonder daglicht verminderd. 

Karakter

1

2

3
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Huidig gebruik

Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

aantal zitplaatsen: 308

1

2

3 4

580

21

15

192
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Toelichting kerkgebouw

Huidige gebouw
Huidig gebouw is opgebouwd uit drie volumes 
met elk een eigen hoogte (kerkzaal, neven-
ruimten, grote zaal). En toren 
De kerk is in de jaren 70 en 90 uitgebreid met 
een grote zaal en zalen.
Het gebouw heeft een entree met ruime hal 
met daaraan de zalen en . Via de hal is de 
kerkzaal te betreden. De later toegevoegde 
zalen in de aanbouw zijn ook toegankelijk via 
een tweede entree (eveneens aan de straat-
zijde).

De grote zaal is vrij somber van karakter door 
het gebrek aan vensters.en interieur

Kerkzaal is praktisch van aard. Banken maken 
de ruimte niet flexibel te gebruiken. Ruim po-
dium. Achterin de zaal verhoging met orgel en 
aantal (extra) bankenrijen. Ook somber

Huidig gebruik
De kerkelijke gemeente maakt doordeweeks 
en op zondag om de week gebruik van het 
gebouw. De andere zondag wordt het gebouw 
verhuurd aan de Hersteld Hervormde Ge-
meente.
Daarnaast maakt wijkgemeente De Rank door-
deweeks gebruik van de zalen.

Overige verhuur@@@ nog onbekend
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Titel
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Titel
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functioneel gebouw

geschikt als kerk (kerzaal, entreehal, zalen, 
voorzieningen)

voldoende en ruime zalen en voorzieningen

gratis parkeergelegenheid voor de derur 
(beperkt)

verouderde uitstraling

nieuwe aanbouw sluit niet goed aan

groet zaal is donker door weinig daglicht

weinig relatie met omgeving

kerkzaal niet flexibel door banken

geen uitbreidingsmogelijkheden / zo goed als 
geen eigen grond rondom (heeft ook voordeel, 
geen onderhoud)

Waardering  | gebouw

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

kerkzaal
ochtend
middag
avond

grote zaal
ochtend
middag
avond

zalen
ochtend
middag
avond

5656

Bezettingsgraad 

bezet: elke week / vrijwel alle zalen in gebruik
deels bezet: regelmatig gebruik / meer dan 1 zaal
vrij: geen / incidenteel gebruik / 1 zaal
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bezet: elke week / vrijwel alle zalen in gebruik
deels bezet: regelmatig gebruik / meer dan 1 zaal
vrij: geen / incidenteel gebruik / 1 zaal

Bezettingsgraad

Immanuelgemeente
wat wanneer frequentie waar
eredienst zondagochtend om de week kerkzaal
chreche, kindernevendienst, consistorie zondagochtend om de week 2 zalen
kerkenraad IK/OK maandagavond om de maand grote zaal
algemene kerkenraad dR/IK/OK donderdagavond om de maand 1 zaal
handwerkclub maandagochtend elke week 1 zaal
bijbelkring dinsdagochtend 1x per maand grote zaal
CvK PGW woensdagavond 1x per maand 1 zaal
overig: niet-frequent (<1x per maand)

de Rank-gemeente
wat wanneer frequentie waar
catechisatie dinsdagavond om de week 3 zalen
reflector maandagmiddag, -avond en donderdagavondom de week 1 zaal
handwerkclub vrijdagochtend om de week 1 zaal
inloop dinsdagochtend om de week grote zaal
overig: niet-frequent (<1x per maand) kerkenraad, trouwdienst, etc.

Hersteld Hervormde Gemeente
wat wanneer frequentie waar
kerkdienst zondagochtend om de week kerkzaal
chreche,  consistorie zondagochtend om de week 2 zalen
kerkdienst zondagmiddag elke week kerkzaal
zondagsschool zondagmiddag elke week 2 zalen
catechisatie maandagavond elke week 2 zalen
mannenvereniging dinsdagavond om de week 1 zaal
vrouwenvereniging woensdagavond 1x per maand 1 zaal
jeugdvereniging vrijdagavond elke week 1 zaal
kerkenraad woensdagavond 1x per maand 1 zaal
Bovenstem dinsdagavond 1x per maand kerkzaal
overig: niet-frequent (<1x per maand) ouderenmiddag, BHV, Bijbellezing, etc.

Commercieel
wat wanneer frequentie waar
rotary donderdagmiddag 2x per maand grote zaal
Kunstkring Waddinxveen donderdagavond 1x per maand grote zaal
overig: niet-frequent (<1x per maand) Confessionele vereniging

projectkoor, commissies, diaconie, uitvaarten, trouwdiensten, ontmoetingsmiddag, 
vergaderingen, wijkavond, ontmoetingsmiddag, 4 mei-avond, Verdieping, etc.
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Exploitatie

GEBOUWEN
Immanuelkerk

LASTEN 2016 2017 2018 2016 - 2018
bruto onderhoudskosten €1.513 €4.094 €2.098 €2.568
onderhoud inventaris * * *
onderhoud orgel €183 €0 €1.470 €551
reservering groot onderhoud €8.500 €5.125 €6.000 €6.542
afschrijving inventaris * * *
huur Coenecoop College
huur Immanuelkerk
huur jeugdhonk Burg. Trooststraat 
energie en water €5.609 €6.366 €6.676 €6.217
verzekering en belasting €2.460 €1.661 €1.893 €2.005
overige kosten €3.776 €8.397 €4.557 €5.577

subtotaal lasten €22.041 €25.643 €22.694 €23.459

BATEN
verhuuropbrengsten (bruto-factuur) €14.573 €25.959 €28.979 €23.170
buffet (netto-saldo) €2.224 €1.582 €2.711 €2.172

subtotaal baten €16.797 €27.541 €31.690 €25.343

Totaal exploitatie (excl. personeel) -€5.244 €1.898 €8.996 €1.883

SALARISSEN EN VERGOEDINGEN
vergoedingen €2.505 €2.667 €2.348 €2.507

subtotaal personeel €2.505 €2.667 €2.348 €2.507

Totaal generaal (incl. personeel) -€7.749 -€769 €11.344 €942

Opmerkingen:
overige kosten: schoonmaak, telefoon, drukwerk (geen kerkelijk bureau)
salarissen Ontmoetingskerk: vrijwilligers
salarissen Immanuelkerk: organisten
salarissen de Rank: organisten

*onderdeel post 'reservering groot onderhoud'

Immanuelkerk



Buiten rapport!!
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Titel

Immanuëlkerk | breder gebruik 

- intensiever gebruik mogelijk

- beperkt geschikt voor divers kerkelijk gebruik 

- beperkt geschikt voor breder gebruik

- beperkte winst te behalen



Immanuëlkerk  | herbestemming

- verkoop aan ander kerkgenootschap 

- school, muziek/dansschool, maatschappelijke functies, 

- sporthal, bedrijf en rouwcentrum 

- kantoor, horeca en detailhandel niet

- wonen: appartementen, specifieke woningtypologie



Immanuëlkerk  | herontwikkeling

- wonen 

- maatschappelijke functies 

- bedrijf, kantoor, winkels en horeca niet logisch vanuit context
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Vergelijking plattegrond
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Vergelijking plattegrond
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De gemeente De Rank is in 1997 ontstaan 
vanuit de Confessionele Vereniging, een groep 
verontruste gemeenteleden die oorspronkelijk 
uit de Gereformeerde Bond afkomstig waren.
Al direct na oprichting kwam vanuit de Im-
manuelkerk het voorstel om te onderzoek of 
de Rank een zelfstandige wijkgemeente kan 
worden onder verantwoordelijkheid van de 
Immanuelkerk. 

Het beleid voor de toekomst was er op ge-
richt, dat er een kerkelijke gemeenschap in 
Waddinxveen zou ontstaan, waarin plaats 
zou zijn voor een Immanuëlkerkgemeente, een 
Gereformeerde kerk en een wijkgemeente De 
Rank, die nu de huidige Protestantse Gemeente 
(binnen de PKN) te Waddinxveen vormen. 

De Rank maakt gebruik van het Coenecoop 
College sinds..???
Gemeente telt circa 700 leden. 

Historie
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Titel
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TitelToelichting gebruik

Gebruik van Coenecoop op zondag. Twee 
diensten, ochtend en avond.
Aula wordt op zaterdag door vrijwilligers 
ingericht voor zondagse eredienst. Na afloop 
van de diensten wordt de boel weer omge-
bouwd voor de school.
Gemeente maakt doordeweeks gebruik van de 
zalen van de Immanuelkerk. Daarnaast vinden 
ook veel activiteiten thuis bij kerkleden plaats, 
zoals groeigroep, Alpha cursus, bidstond en 
moedergroep.
Voor de jeugdactiviteiten wordt gebruik ge-
maakt van een particulier Jeugdhonk aan de 
Burgemeester Troosstraat 18a.
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Titel

Huidig gebruik

Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

aantal zitplaatsen:  326
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Titel

Huidig gebruik

Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

aantal zitplaatsen:  326

Er wordt ook gebruik gemaakt van 
1 of 2 lokalen op de verdieping.
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TitelExploitatie
GEBOUWEN

De Rank
LASTEN
bruto onderhoudskosten 
onderhoud inventaris
onderhoud orgel
reservering groot onderhoud
afschrijving inventaris
huur Coenecoop College €12.000
huur Immanuelkerk €5.000
huur jeugdhonk Burg. Trooststraat €1.200
energie en water
verzekering en belasting
overige kosten

subtotaal lasten €18.200

BATEN
verhuuropbrengsten (bruto-factuur)
buffet (netto-saldo)

subtotaal baten

Totaal exploitatie (excl. personeel) -€18.200

SALARISSEN EN VERGOEDINGEN
vergoedingen €3.500

subtotaal personeel €3.500

Totaal generaal (incl. personeel) -€21.700

Opmerkingen:
overige kosten: schoonmaak, telefoon, drukwerk (geen kerkelijk bureau)
salarissen Ontmoetingskerk: vrijwilligers
salarissen Immanuelkerk: organisten
salarissen de Rank: organisten

*onderdeel post 'reservering groot onderhoud'
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Vergelijking gebouwen

Kerken Waddinxveen

Immanuelkerk Ontmoetingskerk De Rank

A. Kerkzaal 310 plus podium 550 plus podium 325 plus klein podium 

B. Grote zaal 1 Voorhof 1 Hal

C. Zaalruimten 5 4 + 3 7 tot 8 

D. Keuken 1 1 gebruik van school 

E. voorzieningen overig toiletten bergingen toiletten bergingen gebruik van school 
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TitelExploitatie | overzicht

GEBOUWEN
Ontmoetingskerk Immanuelkerk De Rank

LASTEN 2016 - 2018 2016 - 2018
bruto onderhoudskosten €4.132 €2.568
onderhoud inventaris €3.013
onderhoud orgel €623 €551
reservering groot onderhoud €8.000 €6.542
afschrijving inventaris €337
huur Coenecoop College €12.000
huur Immanuelkerk €5.000
huur jeugdhonk Burg. Trooststraat €1.200
energie en water €12.637 €6.217
verzekering en belasting €619 €2.005
overige kosten €1.819 €5.577

subtotaal lasten €31.180 €23.459 €18.200

BATEN
verhuuropbrengsten (bruto-factuur) €28.661 €23.170
buffet (netto-saldo) €9.759 €2.172

subtotaal baten €38.420 €25.343

Totaal exploitatie (excl. personeel) €7.240 €1.883 -€18.200

SALARISSEN EN VERGOEDINGEN
vergoedingen €5.150 €2.507 €3.500

subtotaal personeel €5.150 €2.507 €3.500

Totaal generaal (incl. personeel) €2.090 €942 -€21.700

Opmerkingen:
overige kosten: schoonmaak, telefoon, drukwerk (geen kerkelijk bureau)
salarissen Ontmoetingskerk: vrijwilligers
salarissen Immanuelkerk: organisten
salarissen de Rank: organisten

*onderdeel post 'reservering groot onderhoud'
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1. Saldo Immanuëlkerk sterk afhankelijk van Hersteld Hervormde en bijdra-
ge De Rank. 

2. Wel of geen gebouw: niet alleen geld. 

3. Verschil en relatie exploitatie en investering. 

4. In ieder geval nodig: 

- duurzaam maken
- eigentijds
- functioneel
- voorzieningen 
- ‘uitstraling’. 

Exploitatie | opmerkingen



Buiten rapport!!
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1. Nader uitwerken: 
- onderhoud
- exploitatie i.r.t. onderhoud en energie
- verhuuroptimalisatie / concurrentie e.d.
- duurzaamheid

2. gesprekken Hersteld Hervormde Gemeente en IMPACT Church

3. confrontatie wensen wijken en gebouwen

4. onderzoeken denkbare varianten, o.a: 

- aanpassen bestaand(e) gebouw(en)
- nieuwbouw
- nieuwbouw Coenecoop College
- gebruik bestaande gebouwen
- 2/1 kap
- mogelijkheden Triangel
- 
- 

Vervolg






