
Toch nog een grote renovatie

Binnenkort in 
Enschede-Zuid

Grote verbouwingen zijn binnen het genootschap 

zeldzaam geworden. Maar in Enschede-Zuid is nog een 

parel van een renovatie tot stand gekomen. Op 11 april 

opent daar een totaal vernieuwd gebouw, waar bouwers 

en gemeenschap heel trots op zijn.

Van drie naar twee
Het apostolische werk in Enschede 

kent een lange geschiedenis. In 1895 werd 
de eerste gemeenschap gesticht. Er kwam al 

vrij snel een tweede bij en in 1934 was het zelfs 
noodzakelijk een derde gemeenschap te starten. 
Vanwege een dalend ledental de laatste jaren is 
men weer naar twee teruggegaan. Het gebouw 

van Enschede-3 is inmiddels verkocht en er heeft 
een herschikking plaatsgevonden van zusters, 

broeders en jonge mensen. Zo zijn de 
gemeenschappen Enschede-Wooldrik 

en Enschede-Zuid ontstaan 
op 4 juni 2017. 

Grote investering
Om het vertrouwen in de toekomst 
te onderstrepen, werd afgesproken 

dat beide gebouwen, Enschede-Wooldrik 
en -Zuid, aangepast zouden worden aan de 

wensen en eisen van de gebruikers in de huidige 
tijd. Enschede-Wooldrik onderging daarop een 

ingrijpende cosmetische verbouwing, gericht op de 
ontmoetingsruimte en bijzalen. Op 31 maart 2019 

was deze voltooid. In oktober van datzelfde 
jaar begon een zeer grote renovatie van 

Enschede-Zuid. Deze renovatie  
kost 2,9 miljoen euro en is  

in april afgerond. 
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Nodig, wenselijk, mogelijk
Voorganger François Ruiter: 
“Hoe zien we de toekomst? 
Wat voor activiteiten willen 
we ontplooien? En hoe 
willen we het gebouw dan 
gebruiken? Die drie vragen 
legden we onszelf als 
gemeenschap – we tellen 
382 leden – voor. De vele 
ideeën die dat opleverde, 
hebben we gecategoriseerd 
en geprioriteerd in ‘nodig’, 
‘wenselijk’ en ‘mogelijk’. Hier is 
een voorlopig programma van 
eisen uitgekomen. Daarna 
is een werkgroep gevormd 
van diverse broeders en 
zusters uit de gemeenschap. 
De coördinator beheer en 
ikzelf maken hier ook deel 
van uit. Met de groep keken 
we nog eens kritisch naar de 
voorlopige lijst en dit leverde 
een definitief programma van 
eisen op. In diverse sessies is 
er met het Dienstencentrum 
en de architect over 
gesproken. Hier kwam een 
eindplan uit voort, dat binnen 
het budget paste en goedge-
keurd werd door het bestuur. 
Vervolgens zijn alle zusters 
en broeders en jeugd geïn-
formeerd. De architect was 
hierbij aanwezig en lichtte de 
plannen en ideeën toe. De 
reacties waren zeer positief.”

Wie zijn de bouwers?
Coordinator huisvesting, 
Gerard van Markus bege-
leidde de renovatie van 
Enschede-Zuid vanuit het 
Dienstencentrum, samen met 
Jasper van der Weide, die na 
zijn vertrek werd opgevolgd 
door Ron Dorland. Terrena 
Architecten maakte het 
ontwerp. Boersema Installatie 
Adviseurs, constructiebu-
reau De Prouw, aannemer 
De Variabele en De Groot 
Installatiegroep vormden de 
bouwgroep die dit project 
op een zo verantwoorde en 
duurzaam mogelijke wijze 
uitvoerden. 
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Nu écht geïsoleerd
Verduurzaming was één van de eisen. 
Dat begint bij beter isoleren en dat 
kun je het beste doen aan de koude 
kant, de buitenkant van een gebouw. 
In Enschede-Zuid is gekozen voor een 
nieuwe geïsoleerde ‘huid’ om de laag-
bouw, omdat daarin toch al de meeste 
aanpassingen nodig waren, als gevolg 
van de nieuwe entree en de gewijzigde 
indeling. In het hogere bouwdeel van 
de grote zaal is juist gekozen voor 
een nieuwe isolerende laag aan de 
binnenkant. Daarmee kon ook de sfeer 
en beleving binnen veranderen. De 
laagbouw kreeg een nieuwe uitstra-
ling, dankzij een laag stucwerk aan de 
buitenkant die alle ruimtes, hoeken, 
bochten en sprongen omhult en 
samenbindt en aan de nieuwe entree-
kant uitnodigend is verlengd. 
Het contrast tussen de gestuukte 
laagbouw en de bakstenen van de 
hoogbouw is heel krachtig. De nieuwe 
gevel heeft grote glasopeningen die 
het gebouw opener en transparanter 
maken en de relatie tussen gebouw en 
omgeving versterken. 

Entree is opgeschoven
De entree is verplaatst naar de straat-

kant. De architecten ontdekten dat een 
verplaatsing van de entree (een suggestie van 
de gemeenschap) de interne organisatie van 

het gebouw ten goede zou komen. Van daaruit 
ontstaat een vanzelfsprekende, heldere routing 

die eindigt in de vernieuwde en verkleinde 
grote zaal. Daarnaast versterkt de entree 
op de nieuwe plek de uitstraling van het 

gebouw in zijn omgeving. 

Duurzaam comfort
Er wordt gebruikgemaakt van 

energiezuinige en duurzame ledver-
lichting. Doordat het gebouw veel beter 

geïsoleerd is, kan een laagtemperatuur-ver-
warming geïnstalleerd worden met comforta-
bele vloerverwarming onder de hele begane 
grond. Het gebouw is voorbereid om, als dat 
straks mogelijk is, aangesloten te worden op 

het stadsverwarmingsnet. Daarmee wordt 
het ook gasloos. De ventilatie-instal-

latie is daarnaast compleet 
vernieuwd. 
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Open naar buiten
Dankzij de renovatie en de 

multifunctionele inrichting kunnen 
anderen nu ook gebruik maken van 

sommige ruimtes. Zuster Gea Wiegman: “Ik heb 
daar geen moeite mee, wel moeten we er steeds 

zorgvuldig naar kijken. Maar het nieuwe gebouw kan 
zeker een verbindende rol in de buurt gaan vervullen. 
Omwonenden zullen bekender worden met wie wij zijn 
en wat we willen uitdragen. Hopelijk kunnen we dingen 

samen oppakken.”
De buurt is steeds geïnformeerd over de vorde-

ringen van het bouwproces. Voorganger François 
Ruiter: “En we hebben de buurtbewoners 
alvast uitgenodigd voor een rondleiding 

met hapje en drankje zodra het 
gebouw is opgeleverd.” 

Veel inspraak
Tijdens het bouwproces kreeg de 
gemeenschap via foto’s en filmpjes 
steeds een goede indruk van de 
voortgang. Zuster Gea Wiegman, 
toekomstig gebruiker: “In een 
gebouw moet je je thuis en veilig 
voelen. Mijn wens was dat we een 
kleinere, meer intieme ‘grote zaal’ 
zouden krijgen. Die is er gekomen.”
Ook op het interieur en kleurge-
bruik hadden broeders en zusters 
invloed. Voorganger François 
Ruiter: “In de zomer van 2020 
heeft de werkgroep stoelen, tafels 
en andere meubels uitgezocht op 
basis van de kleuren en materialen 
die de architect in samenspraak 
met de werkgroep had uitgekozen. 
Daarnaast is er met de betreffende 
middelpunten gesproken over de 
inrichting van de bijzaal van de 
jongste jeugd, de keuken en de 
opbergruimtes. De organist was 
betrokken bij aanpassingen van 
de speeltafel, het pijporgel en de 
positie van de vleugel. Het geeft 
een goed gevoel dat veel van de 
wensen die er in de gemeenschap 
waren, zijn gerealiseerd.”
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En nu … aftellen
Het gebouw wordt op 11 april in 
gebruik genomen, voor een beperkt 
aantal bezoekers voorlopig, 
vanwege het risico op Covid-19. 
Zodra het weer kan, wordt er een 
feestelijke opening georganiseerd 
voor alle broeders, zusters en 
jeugd. Voorganger François Ruiter 
kan niet wachten: “Sinds juni 2017 
zijn wij als gemeenschap nog op 
zoek naar onze identiteit. Dat heeft 
tijd nodig, maar door de renovatie 
en coronaperikelen is het gemeen-
schapsgevoel nog kwetsbaarder 
geworden. Iedereen kijkt daarom 
erg uit naar de opening. Met name 
ook de kinderen.”
Zuster Gea Wiegman: “Vóór 
juni 2017 maakte ik deel uit van 
de gemeenschap Enschede-3. 
De meesten van ons zijn naar 
Enschede-2 gegaan en vormen nu 
samen met de broeders en zusters 
en jonge mensen die daar al waren 
Enschede-Zuid. Ik verheug me 
erg op een nieuwe start en wil me 
daar ook voor inzetten. Dan kijk 
je niet meer naar Enschede-2 of 
Enschede-3, maar dan ben je één.”

Kom langs!
Zodra het kan komt 

er natuurlijk een open 
dag voor geïnteresseerden 

uit andere gemeenschappen. 
U leest er meer over in de 

nieuwsbrief, op de website 
of in een volgende  

De Stroom.
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