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De arclinea-keuken is
ontworpen door
Labor Coking, dat
dealer is van deze
italiaanse keukenfabrikant. plafondspots
Nomad komen van
Modular Lighting.
Rechterpagina De
glazen schaal op de
eettafel is van Anna
Torfs, flesvaas van
Pols Potten.

Halleluja!

Nog steeds staan er weleens onaangekondigd dorpsgenoten voor
de deur. Nieuwsgierig hoe het geworden is. Ellen Verheijen en haar
man maakten een woonhuis van een leegstaande kerk in Bussum.
‘Hij stond gewoon op Funda.’
Productie Rob Jansen / Fotografie Alexander van Berge / Tekst Johanna Hoogendam
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Dankzij de
slimme indeling
kreeg de kerk een
menselijke maat

De glazen salontafel was een huwelijkscadeau. Het
was een idee van een van de zonen van het gezin om
het marmeren onderstel ervan te vervangen door
stapels boeken. Rechterpagina Bank Charles is een
ontwerp van Antonio Citterio voor B&B Italia, de Haykussens en metalen bijzettafel komen van Pols Potten,
Het vloerkleed van Marc Janssen. Staande lamp Costanza
is ontworpen door Paolo Rizzatto voor Luceplan.
De boekenkast is op maat gemaakt.
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aatst liep weer iemand zomaar door
het open hek naar achteren, naar de
tuin achter de kerk. Een mevrouw
probeerde naar binnen te kijken, toen
ik haar ontdekte. ‘Kan ik u helpen?’
vroeg ik, terwijl ik de deur naar het terras
openduwde. Ze antwoordde dat ze nieuwsgierig was wat er van de kerk geworden was.’
Bewoner Ellen Verheijen zit aan de grote
tafel onder het indrukwekkende gewelfde
plafond als ze de anekdote vertelt. ‘Dit maken
we vaker mee. Voor veel mensen is deze kerk
in het centrum van Bussum publiek domein.
Nog steeds, ook al is hij al negen jaar niet
meer in gebruik. Ik begrijp het wel: honderd
jaar lang stonden de deuren van dit gebouw
elke zondag open. EO-voorman Andries
Knevel ging hier ter kerke, veel gereformeerde
mensen uit de buurt zijn er getrouwd.’ Bijzonder, vindt het paar: ‘We zijn allebei geboeid
door woningen die eerst een andere functie
hebben gehad zoals een fabriek, school of
kerk.’ Als raadslid in Bussum is Verheijen
extra betrokken bij de lokale gemeenschap.
‘Maar,’ zegt ze gedecideerd, ‘nu is deze kerk
niet meer van iedereen. Nu is hij van ons.’
Wie – na eerst te hebben aangebeld dus –
wordt binnengelaten in de kerk die sinds
anderhalf jaar hun woonhuis is, komt in
een ruimte die echt aanvoelt als een thuis.
Achter de voordeur stuit je op een muur met
twee zijpilaren die de klokkentoren ondersteunen. Ga je daar rechts omheen, dan
wandel je langs kleurrijke kunst en een
verzameling kostbaar glaswerk. Ga je linksom, dan vind je de kapstok en toiletruimte.
Verderop zijn twee slaapkamers met badkamer als een los volume in de ruimte
geplaatst: het domein van de twee bijnavolwassen zoons van het echtpaar.

‘Ik besef elke dag hoe
bijzonder het is dat
we hier wonen’

Elke dag bijzonder

Ellen Verheijen: ‘Mensen vragen soms of ik
andere huizen klein vind nu ik in een kerk van
350 vierkante meter oppervlak woon. Dat heb
ik helemaal niet. Dankzij de slimme indeling
heeft het pand een menselijke maat.’ »

Linksboven Ellen Verheijen. Rechtsboven De
vijf meter hoge ramen van De nieuwe achtergevel zijn voorzien van taatsdeuren in bronskleurig geanodiseerd aluminium. De bakstenen
in Dudok-maat zijn gemetseld in wildverband.
Onder De speciale stoffen panelen op de
achtergrond zorgen ervoor dat de ruimte
niet hol klinkt (Labor Coking).

Aan de eettafel is
plaats voor maar
liefst zestien gasten.
Achter de tafel zijn de
enorme taatsdeuren
te zien.
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‘Ik weet niet wat ik
meemaak: mijn
zoons komen nu
ook in de keuken’

rondom eettafel Tense van
Piergiorgio en Michele
Cazzaniga voor MDF Italia
staan stoelen Costes van
Philippe Starck voor Driade
en Plastic Side Chairs van
Eames (Vitra). Lamp Twiggy
is een ontwerp van Marc
Sadler voor Foscarini. Aan
het kookeiland staan
barkrukken Lem van
Lapalma.
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Waar ooit het orgel
stond, wordt nu
goddelijk geslapen

De badkamer is deels betegeld met zwarte natuursteen.
Wandlamp Nomad Linestra is van Modular Lighting,
de spiegelkast komt van Agape, de wastafel van Sign.
Houten krukje van Pols Potten. Rechterpagina Waar
vroeger het kerkorgel stond, bevindt zich nu een
serene slaap- en badkamer. Het plafondluikje boven
het raam geeft toegang tot de klokkentoren. Op het
dressoir staat lamp Bourgie, ontworpen door Ferruccio
Laviani voor Kartell. wandlampen Costanzina is een
ontwerp van Paolo Rizzatto voor Luceplan.
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Vanaf de entree kijk je
door de trap naar de
woonruimte. Links staat
fauteuil Utrecht van
Gerrit Rietveld (Cassina).
De kleur van de muur
rechts wordt door de
bewoners aangeduid als
‘Le Corbusier-blauw’.
Rechterpagina Achter
het poolbiljart is een
vijf centimeter hoge
terugvallende plint te
zien. deze is consequent
doorgevoerd in het
hele huis om de muren
een luchtig aanzien te
geven. het kunstwerk
is van G-Brecht.
Midden Tjoe Fang King.

‘Ik besef elke dag dat het heel bijzonder is
om hier te wonen, maar het voelt wél als een
normaal geproportioneerd huis voor ons.’
Verantwoordelijk voor die indeling zijn
Tjoe Fang King en Guusje van den Heuvel
van het Amstelveense ontwerpbureau Labor
Coking. Zij kwamen met het idee om de kerk
vooral níet symmetrisch in te delen. Ellen
Verheijen: ‘Daar moest ik wel even aan wennen. Ik dacht: zo’n enorme ruimte moet wel
symmetrisch zijn, anders word ik duizelig.’
Niet de compositie, maar het gebruik van
de ruimte is doorslaggevend voor de indeling, vinden de ontwerpers. Tjoe Fang King:
‘Hoe leef je, waar breng je de meeste tijd
door? Hoe groot mag de living zijn om nog
geborgen aan te voelen? Met die vragen begint het. Van daaruit groeit een huis.’ Hij laat
een schets zien, niet meer dan een krabbel,
waarop hij tijdens een van de eerste besprekingen aan de bewoners liet zien hoe hij het
voor zich zag. ‘Kijk, vanaf de entree wordt
het huis steeds opener. De voorkant van de
kerk is nog on-geveer zoals hij was, de achtergevel hebben we compleet vervangen. We
hebben er een massieve raampartij met industriële taatsdeuren in gemaakt. Nu
stroomt er licht in overvloed naar binnen.’
Aan de achterzijde bevindt zich de woonkeuken, een open ruimte van acht meter
hoogte. Een losse tussenwand scheidt dit
deel van het huis van de woonkamer. Aan de
wand hangt een geluidsabsorberend kunstwerk van katoen en wol, dat huiselijk aandoet dankzij de zelfgebreide panelen. ‘Drie
jaar geleden zouden we nooit voor zoiets
hebben gekozen,’ vertelt Verheijen. ‘Maar
toen Tjoe Fang en Guusje hiermee kwamen,
voelde dat meteen goed.’

Het duurde een jaar voordat het bestemmingsplan was aangepast. En dan heeft
de kerk niet eens een monumentenstatus,
omdat hij ontworpen is door een aannemer,
in plaats van een architect. Financieel was
het spannend: een perceel van 850 vierkante
meter midden in het Gooi verbouw je niet
voor een habbekrats. ‘We hoefden er gelukkig weer geen baan bij te nemen,’ glimlacht
Ellen Verheijen. Tjoe Fang King: ‘Als het verlangen groot is, wordt de vlam om het te realiseren ook groter. We hebben meegedacht
over betaalbare oplossingen. Het dak was in
prima conditie en een dikke isolatieschil
langs de muren maakt het overal behaaglijk
in de kerk. Alle meubels uit het vorige huis
zijn meegenomen. Alleen de grote eettafel
met zestien zitplaatsen is nieuw.’

Gezellig

Verheijens jongste zoon bakt eieren in de
open keuken. ‘Tot twee weken voor de verhuizing vond ik het helemaal niks dat we
hierheen gingen,’ vertelt hij. ‘Op school was
het niet stoer om te zeggen dat je in een kerk
ging wonen,’ vult zijn moeder aan. ‘Trouwens, onze oudste zoon stond ook niet te
springen. Hij vroeg: ‘Wordt het ook nog ergens gezellig in die kerk?’ De mening van de
jongens werd meegenomen in de interieurplannen: er kwam een knusse woonkamer
en een verlengde wasemkap die als roomdivider tussen de keuken en de eetruimte
dient. Ellen Verheijen: ‘We woonden hier
drie dagen toen onze jongste opstond van de
bank en zei: ‘Ik ga een cake bakken.’ Hiervoor kwam hij nóóit in de keuken.’
www.laborcoking.nl

Ook een kerk?
Sinds 1975 raakten in
Nederland dertienhonderd kerkgebouwen in onbruik. Voor
duizend van deze kerken is een nieuwe bestemming gevonden,
variërend van bibliotheek, café, poppodium en galerie tot
woonhuis. De verwachting is dat er de
komende tien jaar
nog eens elfhonderd van de nu 4.400 kerken
komen leeg te staan. Dit komt neer op ongeveer
twee per week. Wilt u ook een kerk kopen? Surf
naar: huizen.trovit.nl/kerkgebouw, www.kkgkka.nl, www.funda.nl of www.uniekeobjectentekoop.nl.

De verbouwing
Voor Tjoe Fang King en Guusje van den Heuvel
van Labor Coking: ‘De opdrachtgevers overwogen de vloer te verhogen, zodat de hoge
kerkramen meer op ooghoogte zouden komen
en je erdoorheen kon kijken.’
Na ‘We vroegen ons af: wat zíe je door de ramen
als je erdoorheen kijkt? Niks bijzonders, zo
bleek. We hebben de vloeren daarop niet
verhoogd en achteraf zijn we daar erg blij om.
Verhoogde vloeren hadden te veel afbreuk
gedaan aan de karakteristieke ervaring om
in een kerk de aandacht naar boven te richten.’

