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Historie en ligging:
Het object is gesitueerd aan de uiterste noordzijde van de Waalstraat, waar deze Via
op de Eerste Wormenseweg. Vanaf laatstgenoemde straat gezien ligt de kerk met
zichtas van het haaks op de Eerste Wormensaweg aansluitende straalje met de
gebouw bevindt zich op een bijbehorend kerkplein, met aan de zuidwestzijde een

een bocht aansluit
de voorzijde in de
naam Honte. Het
vrijstaande (vrml.)

kosterswoning (buiten de bescherming vallende). In de directe omgeving bevirnden zich reeksen
eengezinswoningen die in een grid (stempels) zijn gerangschikt. Langs de noord- e;n westzijde van de
kerk bevindt zich recente (meerlaags) nieuwbouw.
De kerkenbouw in het naoorlogse Apeldoorn vormt een helder vervolg op het hier in de loop van de tijd
tot stand gebrachte kerkenbestand. Zowel de voor- als de naoorlogse ontwikkelingen zijn er aan de
hand van diverse opmerkelijke voorbeelden vertegenwoordigd. Omdat Apeldoorn vanaf de 19de eeuw
en in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog een enorme groei doormaakte, dienden er verschillende
nieuwe kerken voor de vele nieuwe inwoners te worden gebouwd. Toen in 1892 aan de Looiaan de
nieuwe Grote Kerk in gebruik werd genomen, ging het hier om een hervormd kerkgebouw met maar
liefst 1800 zitplaatsen, nagenoeg een verdubbeling van het aantal zitplaatsen dat deze gemeente in de
tot 1842 gebruikte middeleeuwse kerk ter beschikking had gestaan. Alleen al tot aan de Tweede
Wereldoorlog is in en rondom Apeldoorn omwille van de capaciteit aan zitplaatsen maar zeker ook
omwille van de variêteit aan geloofsrichtingen een opvallend groot aantal kerken gebouwd, voor
Gereformeerden, Lutheranen, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt enz. enz. Een rijk geschakeerd
kerkenlandschap voor gelovigen van allerlei pluimage was dan ook het gevolg. Verder leidde het
voortschrijdende emancipatieproces van de katholieken ook in Apeldoorn tot de bouw van diverse
imposante kerken, waaronder de Mariakerk aan de Hoofdstraat (1896) en de H.H. Fabianus en
Sebastianuskerk aan de Arnhemseweg (1924).
Na de oorlog hing de bouw van nieuwe kerken in Apeldoorn in belangrijke mate samen met de
ontwikkeling van nieuwe uitbreidingswijken. In veel gevallen zijn de kerkgebouwen hier overeenkomstig
de toenmalige stedenbouwkundige ideeên als een markante landmark ingevoegd in de wijkaanleg.
Clustering van voor de wijk bestemde (semi)openbare functies speelde in de eerste decennia na de
oorlog een belangrijke rol, waardoor markante bouwwerken zoals kerken, scholen en winkelcentra
veelal aan pleinen of op het snijpunt van wegen werden gesitueerd. De clusters werden ter versterking
van het saamhorigheidsgevoel (wijkgedachte) opgezet als ontmoetingscentra voor de wijkbewoners en
gingen bovendien een levendige afwisseling vormen ten opzichte van de veelal door repeterende
bebouwing gekenmerkte woonstraten. Een voorbeeld is de uit 1967 daterende Open Hofkerk van
architect D. luiderhoek op het kruispunt Boerhaavestraat/Edisonlaan in de naar een stedenbouwkundig
plan van dezelfde architect ontwikkelde uitbreidingswijk Kerschoten.
Ook qua vormgeving biedt het kerkenlandschap van naoorlogs Apeldoorn een gevarieerd beeld. Zo is
bij een katholiek voorbeeld als de Sint Victorkerk aan de Jachtlaan (1955) nog de aansluiting bij de
traditionalistische vormentaal te zien. Hetzelfde geldt voor de christelijk-gereformeerde Samuelkerk die
een jaar later aan de Talingweg in de wijk Vogelkwartier is gebouwd. Vanaf pakweg 1960 is zowel bij
de protestante als de katholieke voorbeelden de omslag te zien naar een modernistisch kerktype in de
vorm van een ruime kerkzaal met aanpalende nevenruimtes voor jongeren , werkgroepen, ontmoeting
enz. Overeenkomstig de landelijke ontwikkelingen ligt bij dit kerktype de nadruk niet zozeer op een
statisch-monumentaal karakter alswel op het ideaal van de gemeenschapsviering. De modernistische
vormgeving kan zich dan uiten in een asymmetrische bouwmassa en het expressieve gebruik van
beton.

Monumenten Advies Bureau

blad 2

GEMEENTE APELDOORN

Waalstraat 2. Apeldoorn

Het kerkgebouw aan de Waalstraat 2 maakt deel uit van het Rivierenkwartier (Wormen). Deze wijk
behoort tezamen met het meer naar het westen gelegen Componistenkwartier tot de Apeldoornse
uitbreidingswijken uit de eerste decennia na de oorlog. Door de geboortegolf die Nederland toen in het
algemeen kenmerkte en door de aanwijzing van Apeldoorn als 'tweede schrijftafel van het land'
waardoor er behalve toenemende werkgelegenheid ook een groei van het inwonertal te verwachten
was, werden er diverse uitbreidings- en structuurplannen opgesteld. Het nog tamelijk dorpsachtige en
kleinschalige karakter van Apeldoorn zou hierdoor in vrij korte tijd verloren gaan en alleen al direct
rondom de oude kern kwam een krans van nieuwe wijken te liggen zoals Kerschoten, Anklaar en
Orden.
Ook in het voorheen nog landschappelijke en door verspreid liggende kleinschalige bebouwing
gekenmerkte Wormen kwamen grootschalige nieuwbouwwijken met meerlaags woonbebouwing en
reeksen gestandaardiseerde eengezinswoningen. Het nieuw aangelegde en ruim opgezette luiderpark
scheidt er het Componistenkwartier van het Rivierenkwartier en wordt ten noorden van de
Marchantstraat voortgezet in het Staatsliedenkwartier. De naoorlogse aandacht voor 'licht, lucht en
ruimte' blijkt in het Rivierenkwartier behalve uit het luiderpark ook uit de ruime aanleg met intieme
woonbuurtjes en veel groen.
Karakteristiek voor deze wijk is de rangschikking van de eengezinswoningen volgens een
stempelstructuur (grid) met tussen de reeksen gelegen groenstroken en plantsoenen. De in het
noordelijke deel van het Rivierenkwartier gelegen kerk aan de Waalstraat markeert tezamen met de hier
recent gerealiseerde meerlaags nieuwbouw een bebouwingsstrook die aansluit op het Zuiderpark.
Overeenkomstig de stedenbouwkundige uitgangspunten uit de jaren 1950 en 1960 vormt de kerk een
opmerkelijke landmark op het raakvlak van enkele doorgaande straten (Waalstraat en Eerste
Wormenseweg). Ook de betekenis van de wijkgedachte (zie hierboven) komt door de ligging van het
gebouw tot uiting. Door zijn opmerkelijke opzet is de kerk een markante onderbreking in de vooral door
reeksen met eengezinswoningen gekenmerkte wijk. Meer naar het noorden toe markeren enkele
meerlaags flatgebouwen de noordelijke grens van het Rivierenkwartier - langs de zuidzijde van de
Marchantstraat.
Het was de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk (Synodaal) in Apeldoorn die in 1963 de opdracht gaf
voor de bouw van een nieuwe kerk, welke sinds 1987 in gebruik is bij de Nederlands-Gereformeerde
gemeente. In dat jaar werd deze gemeente eigenaar van het als de Tabernakelkerk bekend staande
gebouw. Architect J.H. van der Zee uit Bussum (met J. Valk als diens medewerkend architect) leverde
het ontwerp. Nadat in januari 1964 met de bouw was begonnen, kon op 7 september 1965 de voltooiing
van het nieuwe kerkgebouw worden gemeld.
Van architect Jan van der Zee (1920-1996) is bekend dat hij in Apeldoorn ook een kerk aan de
Germanenlaan in de wijk Orden bouwde (1967), tegenwoordig in gebruik als een wijkcentrum. Buiten
Apeldoorn valt onder meer zijn ontwerp voor de gereformeerde Kruisheuvelkerk in Leidschendam op.
Deze in 1962-1963 gebouwde kerk is evenzeer een voorbeeld van architecture partante als de
Tabernakelkerk in Apeldoorn. Zette hij eerstgenoemde kerk op als een gebouw dat 'de beschuttende
hand Gods' voorstelt - met een gebogen dak en een kerkzaal die de vingers verbeeldt- , zo voerde hij
het Apeldoornse gebouw uit als een via een hoge trap bereikbare immense tent die verwijst naar de
tabernakel uit het Oude Testament. Karakteristiek is dan vooral het spel van schuine lijnen met een
welhaast trapeziumvormige grondvorm, geaccentueerd door schuin oplopende daklijnen. Zelfs mag
worden gezegd dat de op de hoeken van het gebouw in het zicht liggende betonpijlers dan haast doen
denken aan de 'haringen' waarmee het tentzeil is vastgezet. Inwendig valt onder meer het in een ruime
vleugel (ofwel "kaper , zoals aangeduid op de bouwtekeningen) opgenomen liturgisch podium op,
oorspronkelijk bestemd voor een avondmaalstatel met 45 zitplaatsen (tegenwoordig is de
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avondmaalstatel half zo groot). Het kleurige glasapplicatie-raam in deze ruimte is vermoedelijk ook door
Van der Zee ontworpen, waarbij verwezen kan worden naar een in dezelfde techniek uitgevoerd raam
dat hij voor de kerk in Leidschendam maakte. Een andere modernistische kerk naar het ontwerp van
Van der Zee is overigens de zogeheten Woestduinkerk in Amsterdam (1955, i.s.m. A. Meijer). Verder is
het bekend dat Van der Zee ook betrokken was bij projecten in het Hilversumse omroepkwartier.
In de loop van de tijd onderging de Tabernakelkerk enige verbouwingen, maar zonder afbreuk te doen
aan het principe van de architecture pariante (een term die teruggaat op de spraakmakende ontwerpen
van C.N. Ledoux uit de tweede helft van de 18ne eeuw). Het meest ingrijpend is de verbouwing uit 1994
toen langs beide lengtezijden van de achtervleugel een zijbeuk met nieuwe keuken- en nevenruimtes is
gerealiseerd. Omdat bij de opzet van het gebouw was uitgegaan van een souterrainverdieping met een
verhoogd liggende kerkzaal bleef de uitbreiding beperkt tot het niveau van de onderbouw en zijn de
lintvensters van het liturgisch centrum in het zicht blijven liggen. Bovendien is voortgeborduurd op het
karakteristieke schuine lijnenspel van het gebouw, waardoor de tentachtige opzet nog immer goed
herkenbaar is.
In 1966-1967 bouwde het bureau van Van der Zee de naast de kerk liggende kosterswoning
(Waalstraat 4). Dit vrijstaande bouwdeel is vooral utilitair vormgegeven en wijkt niet af van de
gemiddelde bungalow uit de jaren 1950-1960. Zoals blijkt uit de bouw- en situatietekeningen voor het
kerkgebouw zelf was aanvankelijk niet uitgegaan van een dergelijke woning. De situatietekening uit
1963 laat zelfs min of meer ter hoogte van de latere kosterswoning een beoogde kleuterschool zien.
Verder was gedacht aan een langs het achterterrein van de kerk te realiseren lagere school. Beide
gebouwen zouden net als de kerk worden gekenmerkt door trapeziumachtige plattegronden. Voor zover
bekend zijn ze nooit in deze opzet tot stand gekomen. In de loop van de tijd onderging de kosterswoning
enkele detailwijzigingen (deels vernieuwde ramen, in trespa vervangen daklijsten). Mede omdat het
gebouwtje geen deel uitmaakt van het oorspronkelijk beoogde concept van de Tabernakelkerk valt de
kosterswoning buiten de beschermde status van de kerk.

Beschrijving:
Plattegrond en opbouw:
De kerk heeft een trapeziumvormig grondplan en bestaat uit een verhoogd liggende kerkzaal (oostzijde)
met een hierop aansluitende achtervleugel (westzijde) met onderbouw. Het dak wordt gekenmerkt door
schuine dakhellingen en is ter hoogte van de kerkzaal hoger doorgestoken. De dakdekking bestaat uit
ruberoid leien (= overeenkomstig de bouwcorrespondentie uit 1963). Het gebouw is opgetrokken in een
skelet van gewapend beton, met op de hoeken in het zicht liggende kolommen. De gewapend betonnen
fundering is deels uitgevoerd in korte betonpalen. In schoonmetselwerk uitgevoerde gevels, in
paarsgrauwe handvormsteen in een wild verband en met platvolle voegen. De kerkvensters zijn als
lintvensters uitgevoerd en gevuld met stalen ramen met pastelkleurige beglazing. Uit bruinkeramische
tegels bestaande lekdorpels. Houten toegangsdeuren.

Kerkzaal:
Het voorste gedeelte van het gebouw wordt gevormd door de ruitvormig in het trapezium geschoven
kerkzaal. Op het oostelijke hoekpunt is hier de symmetrische entreepartij van de kerk gesitueerd,
toegankelijk via een aan de zuidzijde van het gebouw bereikbare hoge toegangstrap met leistenen
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bekleding en een tussenbordes. De trap ligt ingeklemd tussen gemetselde wangen met een dito
borstwering. Binnen het hoekpunt vormt het gebouw een inpandige portiek, waarvan de betonnen
hoekkolom deels met baksteen is bekleed. De portiek leidt naar twee in de schuine zijden van de
bouwmassa opgenomen ingangen. Ze hebben een asymmetrische invulling, met deuren die uit
bruingebeitste horizontale houtdelen bestaan en zijn voorzien van deurgrepen in messing. Langs beide
lengtezijden ontvangt de kerkzaal daglicht door lintvensters die aansluiten op de daklijsten. Aan de
westzijde van de ruitvorm worden de lintvensters voortgezet langs de bovenzijde van het lager
doorgestoken dak van de achtervleugeL De vensters volgen er de schuine daklijn van de kerkzaaL

Achtervleugel:
Aan de zuid- en noordzijde van de achtervleugel sluh ter hoogte van het souterrain een in 1994
gerealiseerde zijbeuk aan. De zijbeuken zijn in hetzelfde materiaal uitgevoerd als de bestaande
bouwmassa en takken via afsteken aan op de dakschilden van de achtervleugel, waarin de
oorspronkelijke lintvensters van dit bouwdeel (liturgisch podium) in het zicht zijn gelaten. Vensters met
een asymmetrische houten invulling voorzien de zijbeuken van daglicht. Ze hebben een éénruits
nevenlicht (draairaam) met een éénruits vast raam en een dito bovenlicht. Verder zijn er enkele onder
een rollaag geplaatste kleinere ramen met een éénruits raam. Een zij-ingang met een enkelvoudige
deur leidt aan de zuidzijde van de kerk naar het souterrain. De langs beide zijden van de achtervleugel
in het dakschild uitgespaarde lintvensters zijn vergelijkbaar met de vensters van de kerkzaal, maar
ditmaal worden de vensters afgewisseld door in het zicht liggende betonkolommen.

Achtergevel:
Aan de westzijde wordt het gebouw gekenmerkt door een 'afgesneden' hoekpunt met een op de
achtervleugel aansluitende lage uitbouw onder een zadeldak met een schuine helling. Aan de zuidzijde
is dit bouwdeel toegankelijk via een zij-ingang met een bruingebeitste deur. De hoofdmassa bevat aan
weerskanten van de uitbouw een klein venster met een éénruits raam. Verder is er bovenin een op de
daklijsten aansluitende vensterpartij.

Interieur:
Het interieur wordt nog altijd gekenmerkt door een authentieke hoofdopzet De ongedeelde kerkzaal is
toegankelijk via een toegangshal en sluit aan de westzijde aan op het boven de souterrainverdieping
gelegen liturgisch podium ('kapel') dat nagenoeg de gehele achtervleugel inneemt. Aan de westzijde
van de achtervleugel bevindt zich een gesloten trappenhuis dat op het souterrain aansluit.
De schuine dakhellingen bepalen de tentachtige ruimtewerking van de kerkzaal en de achtervleugeL
Blijkens de bouwcorrespondentie uit 1963 zijn de plafondvlakken afgewerkt met "heracoustiekplaten".
De vloeren zijn in houtparket uitgevoerd; de wanden hebben een vlakgestucte afwerking. Twee
doorgangen met een dubbele deur met éénruits deurramen verbinden de kerkzaal met de toegangshal
waar zich een niet-oorspronkelijke tegelvloer bevindt. Het in de kerkzaal aanwezige bankenplan bestaat
uit houten banken op een stalen staketsel dat is gecombineerd met verwarmingsbuizen. In de
achtervleugel zijn de betonkolommen van het gebouw in het zicht gelaten en bevindt zich een uit
kleurige glaspanelen bestaand applicatie-raam. Een in schoonmetselwerk uitgevoerde wand
accentueert de achterzijde van het liturgisch podium. Het hierachter gelegen gesloten trappenhuis heeft
een halfronde opzet en is uitgevoerd in grauwpaarse handvormsteen in klezoorverband. Alhier een
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stalen wenteltrap met bruingebeitste houten dekplaten. De diverse (oorspronkelijke en latere)
nevenruimtes hebben een zuiver utilitaire afwerking.

Erf/tuin/groenelementen:
Het kerkgebouw is gelegen op een ruim eigen terrein dat aan de zuidwestzijde uit een kerkplein bestaat.
Hier bevindt zich bij één van de toegangen van het kerkplein de (buiten de bescherming te houden)
voormalige kosterswoning met tuin. Langs het kerkgebouw bevinden zich groenborders.
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Motivering voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst
Voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst zijn op basis van de nota I-Cultuur de volgende
waarden van belang:
a. Architectuurhistorische waarde
b. Stedenbouwkundige waarde
c. Cultuurhistorische waarde
d. Zeldzaamheidswaarde
Het object bezit de volgende waarden:

a. Architectuurhistorische waarde
Het als de Tabernakelkerk bekend staande kerkgebouw aan de Waalstraat 2 dat in 1964-1965
naar een ontwerp van J.H. van der Zee uit Bussum is gebouwd, heeft architectuurhistorische
waarde als een opmerkelijk voorbeeld van modernistische kerkarchitectuur uit het derde kwart
518
van de 20 eeuw. Door zijn bijzondere opzet in de vorm van een tentachtig bouwwerk met een
hoge toegangstrap en een trapeziumvormig grondplan, een geraffineerd spel van schuine lijnen
en verspringend op elkaar aansluitende dakhellingen is er sprake van een markant voorbeeld
van zogeheten architecture parlante. Weliswaar onderging het gebouw enkele ingrijpende
wijzigingen waardoor langs de beide lengtezijden van de achtervleugel een zijbeuk is
toegevoegd, maar dit gebeurde met respect voor de bestaande bouwmassa en zonder afbreuk
te doen aan het authentieke karakter. Inwendig valt onder meer de ongedeelde kerkzaal met
een hierop aansluitend en ruim opgezet liturgisch podium (achtervleugel) op. Zowel in de
hoofdopzet alsook in de interieurafwerking en beglazing behielden deze bouwdelen hun
oorspronkelijke karakter. In- en uitwendig geeft de Tabernakelkerk nog immer een goede indruk
van het oeuvre van de onder meer als kerkenbouwer bekend staande en vooraanstaande
architect J.H. van der Zee.

b. Stedenbouwkundige waarde
Het bouwwerk heeft situationele waarde door zijn prominente en vrijstaande ligging bij het
raakvlak van de Waalstraat en de Eerste Wormenseweg. Hier bevindt het kerkgebouw zich
langs de bocht waarmee de Waalstraat op laatstgenoemde straat aansluit. Door zijn
opmerkelijke opzet en vormgeving als een tentachtig bouwwerk met een markante en hoge
entreepartij, schuine dakhellingen en gevels, alsmede verspringend op elkaar aansluitende
bouwdelen neemt het object hier een sterk in het oog vallende positie in. De
stedenbouwkundige waarde wordt versterkt doordat het gebouw één van de eerste
aandachttrekkers is bij de entree van de wijk, die vanuit het noorden gezien via de vlakbij de
kerk gelegen Marchantstraat bereikbaar is. Als een opmerkelijk vormgegeven blikvanger bij het
raakpunt van enkele doorgaande wegen sluit het gebouw aan bij de voor de eerste decennia na
de Tweede Wereldoorlog karakteristieke stedenbouwkundige uitgangspunten. De situering van
(semi)openbare gebouwen zoals kerken, scholen en winkelcentra langs pleinen en doorgaande
wegen speelde daarbij een belangrijke rol. Door zijn opzet en vormgeving is het gebouw een
levendige afwisseling ten opzichte van de vooral door repeterende reeksen met
eengezinswoningen gekenmerkte invulling van het betreffende deel van het Rivierenkwartier.

c. Cultuurhistorische waarde
Het object heeft cultuurhistorische waarde als een sterk in het oog springend voorbeeld van de
naoorlogse modernistische kerkenbouw in de gemeente Apeldoorn. Door de tentachtige opzet
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weerspiegelt de Tabernakelkerk de ideeën omtrent architecture partante zoals die aan de basis
lagen van het betreffende ontwerp. De opzet als een tent verwijst dan naar de
oudtestamentische thematiek van de tabernakel, zoals vertaald in de betekenis en vormgeving
van een modernistisch kerkgebouw. Karakteristiek voor het gebouw is verder de opmerkelijk
ruime opzet van het liturgisch podium, dat nagenoeg de gehele achtervleugel beslaat en
blijkens de bouwtekeningen bedoeld was voor de plaatsing van een voor 45 zitplaatsen
bestemde avondmaalstateL Alhoewel de avondmaalstatel in de huidige opzet half zo groot is
verwijst de achtervleugel door zijn ruime opzet nog altijd naar de oorspronkelijke
uitgangspunten. Als het in 1964-1965 voor de Gereformeerde Kerk van Apeldoorn (Synodaal)
gerealiseerde kerkgebouw vormt de Tabernakelkerk een illustratie van de historische
ontwikkelingen van het betreffende kerkgenootschap. Daarnaast is het gebouw van belang voor
de historie van de Nederlands Gereformeerde gemeente die het gebouw sinds 1987 in gebruik
heeft.
d. Zeldzaamheidswaarde
Door de opmerkelijke vormgeving en opzet en als een helder voorbeeld van zogeheten
architecture pariante neemt het gebouw een uitzonderlijke positie in binnen het Apeldoornse
kerkenlandschap en is er sprake van zeldzaamheidswaarde.

HET GEBOUW, BESTAAN DE UIT EEN ZAALKERK MET TENTDAK EN LAGERE BOUWDELEN,
IS OP BASIS VAN BOVEN OMSCHREVEN WAARDEN BESCHERMENSWAARDIG ALS
GEMEENTELIJK MONUMENT IN DE GEMEENTE APELDOORN
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Waalstraat 2, Apeldoorn

GEMEENTE APELDOORN
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afb. 2 Zij-aanzicht van de achtervleugel (zuidwestkant).
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