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Bouwhistorische opname van het 19e eeuws kerkgebouw van de vml
Nederlands Hervormde kerk van Zaandijk
Inleiding
Vanwege de aanvraag van een sloopvergunning door een projectontwikkelaar heeft de werkgroep
Meldpunt Bedreigde panden van Vereniging Zaans Erfgoed het kerkgebouw bouwhistorisch
onderzocht en in dit bouwhistorisch opnamerapport vastgelegd.
In 1494 bouwde Heyndrick Pietersz., bijgenaamd Oudt Heyn, aan de westelijke Zaanoever een huis.
Hij had vijf zonen die ook daar hun woningen hebben gebouwd. Hierdoor ontstond een buurtje dat de
“Vijf Broers” werd genoemd. In het begin van de 80-jarige oorlog (1568-1648) telde men negentien
huizen die geheel verwoest werden. In 1613 telde men vijftig huizen en in 1741-1742 telde men 257
huizen. In 1626 werd een voetpad, het latere Guispad, aangelegd, zodat men in Westzaan naar de kerk
kon gaan.
In 1638 werd door Ds. Jacobus Borstius in Zaandijk een kerk in een houten stolp gesticht. Op dezelfde
plaats werd in 1641-1642 een stenen kerk gebouwd, oost-west gericht met in het westen een houten
toren met scherpe spits, klokken en wijzerborden. De kerk had een oost- en westportaal als toegang.
De totale kosten bedroegen fl 10.536,00, daarin begrepen een brug van de Kerkstraat naar de Lagedijk.
In 1686 werd al een nieuwe toren gebouwd. In 1707 werd de kerk aan de noordzijde uitgebreid
(noordtransept) met aan de oostzijde een portaal. Door bouwvalligheid werd in 1827 een nieuwe toren,
in een andere vorm gebouwd.
In de nacht van 18 op 19 mei 1878 ging de kerk en de consistorie door een grote brand verloren. De
brand ontstond ten westen van de kerk en met de kerk ging een scheepswerf, twee timmerwerven,
twee woonhuizen, een boerderij en een deel van de openbare school verloren. De schade van de kerk
en consistorie werd vastgesteld op fl. 35.000,00. De overblijfselen van het kerkgebouw werden voor
fl. 1.000,00 publiekelijk verkocht.
Na de brand werd besloten om de kerk op de bestaande fundering te herbouwen. Hierdoor kon men fl.
4.000,00 besparen. De kerk met consistorie werd door de Zaandamse gemeentearchitect Gerrit van der
Koogh ontworpen. Voor de bouw van de toren ten oosten van de kerk deed de gemeente Zaandijk ‘om
niet’ afstand van de grond. Door een bijdrage van fl. 1.000,00 kreeg de gemeente Zaandijk het recht
om in de toren een klok en een uurwerk te plaatsen en in eigendom te hebben.
Op 19 september 1878 werd de herbouw van de consistorie aan fa. Vredenduin & Co te Zaandijk voor
fl 3.090,00 gegund. De consistorie kwam in januari 1879 gereed. De aanbesteding van het kerkgebouw
vond op 19 oktober 1878 plaats. Er waren 12 inschrijvers. De hoogste inschrijving was fl. 38.950,00
en de laagste inschrijving was fl. 26.900,00. Het werk werd voor een bedrag van fl. 26.950,00
opgedragen aan fa. D. Verlaan & Co uit Zaandam.
Aan opbrengsten waren: verzekeringsgelden fl. 35.088,75, verkoop van staande gebleven muren fl.
910,00 en gevonden koper fl. 90,00. Op 20 maart1879 werd de eerste steen voor de nieuwe kerk
gelegd. Op 1 augustus 1879 werd de spits op de toren geplaatst. De kerk werd op 25 januari 1880
ingewijd. Het orgel werd op zondag 29 februari 1880 ingewijd.
Het nieuwe kerkgebouw heeft al vrij snel na de ingebruikname onderhoud nodig gehad. In 1888 is het
voegwerk in de toren en in de voor- en noordgevel vervangen, zijn de ezelsruggen door hardsteen
vervangen en is de bovenkant van de werstermuur met zink bedekt. In 1908 is de toren wederom
hersteld. Omstreeks 1930 is de zuid- en westgevel gepleisterd.
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Kerkgebouw uit 1638

Kerk uit 1642 met noordelijke uitbreiding uit 1707
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Kerk in 1795 vanaf de Lagedijk, met koor en uitgebouwd oostportaal

Foto uit 1878 vanaf de Zaan. De oorspronkelijke kerk uit 1642, met
noordelijke uitbreiding uit 1707. De toren is uit 1827
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Na de brqnd van 18 op 19 mei 1878 met overgebleven en later gesloopte
noordgevel van noordtransept en consistorie

Zuid- en westgevel 1920-1930, de gevels zijn nog niet gepleisterd
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Objectbeschrijving kerk, toren en consistorie
Objectgegevens
Object
: kerkgebouw met consistorie vml Nederlands Hervormde Gemeente Zaandijk
Straat en nummer
: Kerkstraat 10
Postcode en plaats
: 1544 SV Zaandijk
gemeente
: Zaanstad
Bescherming
: aanvraag gemeentelijk monument
Oorspronkelijke functie : Nederlands Hervormde Kerk met kerkekamer tot 1978
Tussentijdse functie
: Van 1978 tot ±1987 cultureel centrum. Van ±1990 tot ±1999 disco en
laserdisco
Huidige functie
: Opslag
Bouwdatum
Architect-aannemer

: oorspronkelijk 1642, noordelijk uitgebreid in 1707
: onbekend

Herbouw consistorie

: tussen 19 september 1878 en januari 1879, na een brand van 18 op 19 mei
1878
Aannemer consistorie : Fa. Vredenduin & Co te Zaandijk
Herbouw kerk
: tussen 20 maart 1879 en 25 januari 1880, na een brand van 18 op 19 mei
1878
Architect kerk
: W.G.J. (Gerrit) van der Koogh, gemeentearchitect van Zaandam
Aannemer kerk
: D. Verlaan & Zoon te Zaandam
Inwijding kerk
Inwijding orgel

: 25 januari 1880
: 29 februari 1880

Datum onderzoek
Datum beschrijving
Opgesteld door

: juni 2009
: 11 juli 2009
: Vereniging Zaans Erfgoed

Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer
Grootte

: Zaanstad (Zaandijk)
:A
: 2393
: 485 m2

Eigendomsregistratie kerk, toren, consistorie
Onttrekking gegevens
Soort recht
Gerechtigde
Straat en nummer
Postcode en plaats

Vereniging Zaans Erfgoed

: kadaster, 02-07-2009
: eigenaar
: Witkamp Projectontwikkeling bv
: Transistorstraat 104
: 1322 CH Almere

5

Zaandijk 2009

noord

Kadastrale situatie 2009
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Redengevende omschrijving
Het kerkgebouw met toren en consistorie is van historisch belang als voorbeeld van een dorpskerk, na
een brand herbouwd in 1879-1880, op de fundering van een laat-gotische zaalkerk uit 1642, noordelijk
uitgebreid in 1707. In de grond, onder de houten vloer bevinden zich restanten van niet geruimde
graven uit de periode 1642-1829.
Architectuur-historische waarden:
De kerk met toren en consistorie is architectuur-historisch van waarde als voorbeeld van een neoromaanse kerk met neo-gotisch interieur uit het oeuvre van W.G.J. (Gerrit) van der Koogh,
gemeentearchitect van Zaandam. Het schip, noordertransept, toren en consistorie is nog ongewijzigd in
hoofdvorm, materiaal en detaillering aanwezig. De toren met zijbeuken heeft waardevolle afwerkingen
en details in het gevelmetselwerk en in de torenspits. Het schip en noordertransept heeft waardevol
gevelmetselwerk, waardevolle rondboogvensters en ronde vensters met gietijzeren ramen, waarvan
enkelen met glas in lood. Het schip en noordertransept heeft waardevolle houten neo-gotische
Hammerbeam spanten en geschilderde schrotenplafonds. In het stucwerk op de wanden zijn
waardevolle neo-gotische profileringen aanwezig.
Stedenbouwkundige waarden:
De kerk met toren en consistorie is stedenbouwkundig van waarde vanwege de beeldbepalende ligging
in het historisch gegroeide deel van Zaandijk. De kerk met toren heeft ensemblewaarde vanwege de
samenhang met de naastgelegen vml. Nederlands Hervormde pastorie van rond 1640, een
gemeentelijk monument.
Cultuurhistorische waarden:
De kerk met toren en consistorie is cultuurhistorische van waarde in de ontwikkeling van Zaandijk
vanaf de stichting van de eerste kerk in 1638 tot het sluiten van de kerk in 1978. Van 1642 tot 1829
diende de kerk tevens als begraafplaats. Naast en achter de kerk was tot 1884 de algemene
begraafplaats gelegen. In de Cultuur Historische Waardenkaart is het historisch gegroeide deel van
Zaandijk, met daarin de Kerkstraat, archeologische gebied van grote waarde.

CHW kaart: paars, Kerkstraat in archeologisch gebied van grote waarde
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Beschrijving van de funderingen
17e en 19e eeuwse funderingen
In 1976 heeft in opdracht van Gemeentewerken van Zaanstad een onderzoek plaats gevonden naar de
bestaande toestand van de fundering. Op drie plaatsen zijn inspectiegaten gegraven, in de westgevel, in
de zuidgevel en in de oostgevel naast de toren. In de west- en in de zuidgevel van het schip uit 1642 is
een houten fundering op slieten aangetroffen. Deze slieten zijn paaltjes van diameter 8 tot 12 cm op
afstanden van 8 tot 10 cm. Over de koppen van de slieten zijn houten langsbalken met een dikte van 5
cm aangebracht. Aan de hand van een sondering is de lengte van de slieten ingeschat op 5.50-6.00
meter. In het inspectiegat naast de toren is een jongere funderingstype aangetroffen. De toren met
zijbeuken is in 1879-1880 op een nieuwe paalfundering gebouwd, palen met een diameter van 24 cm
aan de kop. Binnen de muren van de kerk is een zandpakket van ca. 1.80 meter dik aangetroffen.
Aan de hand van een in het gemeentearchief aanwezig zerkenplan uit de 18e eeuw en de ingemeten
bestaande toestand is een tekening vervaardigd van de plattegrond uit 1642 en de huidige plattegrond.
Het schip is op de fundering uit 1672 herbouwd, het noorder transept en het oostportaal in het
noordertransept is op de fundering uit 1707 herbouwd. Met de herbouw van de kerk is de toren van het
westen naar het oosten verplaatst. De ingang van de toren is voor een deel op de fundering van het 17e
eeuwse oostportaal gebouwd. De achtermuur van de toren is op twee plaatsen op de buitenmuur van
het 17e eeuwse koor gebouwd.
Niet getekend, maar wel aanwezig zijn gemetselde poeren hart op hart 4.00 meter onder de houten
vloer van het schip en van het noorder transept. Onder de houten vloer bevindt zich een kruipruimte
van 50-60 cm met zand. Er zijn geen brandsporen in het zand aangetroffen. Onder het zand bevinden
zich nog restanten van niet verwijderde graven. In 1827 kwam er officieel een einde aan het begraven
in de kerk. In 1873 is het buitenkerkhof en vermoedelijk daarmee ook de graven in de kerk
overgebracht naar het nieuwe kerkhof aan de Guisweg in Zaandijk.
Met deze informatie zijn naar alle waarschijnlijkheid de zerken na de brand en voor de herbouw
verwijderd en afgevoerd en is een ophooglaag van schoon zand aangebracht. Op diverse plaatsen in de
kerk zijn palen voor de poeren van nieuwe houten vloer palen bijgeheid. De dieper gelegen graven zijn
naar alle waarschijnlijkheid nog deels aanwezig.
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Noord

Overzicht van de graven binnen en buiten de kerk, 18e eeuw

Noord

Ingemeten en ingetekende buitenmuren van de herbouwde kerk
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Beschrijving van het exterieur
Voorgevel toren en schip (oost)
Toren met zijbeuken
In de oostgevel bevindt zich de toren met spits en zijbeuken in een rechthoekige plattegrond op een
nieuwe onderheide fundering uit 1879-1880. De toren met spits heeft een hoogte van ±30.00 meter.
Voor een betere toegang van de Kerkstraat naar het Kerkplein zijn in 1924, op verzoek van de
gemeente Zaandijk, de hoekpilasters op de linker zijbeuk verwijderd.
De toren met zijbeuken is opgetrokken uit machinaal gevormde stenen, Waalformaat met een
verweerde snijvoeg. De toren bestaat verticaal uit vier geledingen. Op de hoeken van de toren
bevinden zich pilasters met op elke geleding natuursteen afzaten met waterlijst. In de oostgevel van de
toren bevindt zich het oorspronkelijke deurkozijn naar de toren en als toegang naar de kerk. Onder het
deurkozijn bevinden zich vier hardstenen stoeptreden. Aan weerszijden van het deurkozijn bevinden
zich verjongde gemetselde dagkanten als muurzuilen. De bovenzijde van het deurkozijn wordt
afgesloten door een gemetseld rondboog. In de aanzet van de rondboog bevinden zich geprofileerde
natuursteen aanzetstukken. Boven de rondboog bevindt zich een eenvoudig gemetseld wimberg dat
met geprofileerde natuurstenen dekplaten wordt afgedekt. In het wimberg bevindt zich een ronde
natuursteen tracering met driepas.
Aan weerszijden van de toren bevinden zich zijbeuken dat met een lessenaarsdak wordt afgesloten. In
de linker zijbeuk bevindt zich de trap naar de toren, in de rechter zijbeuk bevindt zich een stookruimte.
In de voorgevel van de zijbeuken bevinden zich gemetselde rondboogvensters met gemetseld
tussenzuiltje en met gietijzeren ramen. Aan de onderzijde van de rondboogvensters bevinden zich
natuursteen afzaten als lekdorpel. De eerste geleding van de toren wordt in de zijbeuken gemarkeerd
door gemetselde overhoekse muizentanden. Het metselwerk van de zijbeuken wordt aan de bovenzijde
afgedekt door natuurstenen dekplaten.
Boven het wimberg bevindt zich in de toren een rondboogvenster met verjongde gemetselde
dagkanten en met gietijzeren raam. Aan de onderzijde van dit venster bevindt zich een natuurstenen
afzaat. Boven dit rondboogvenster bevinden zich gemetselde overhoekse muizentanden en afgedekt
door een natuursteen waterlijst als markering van de derde geleding.
Boven de derde geleding in de toren bevindt zich een kleiner rondboogvenster met verjongde
gemetselde dagkanten en met gietijzeren raam. Dit kleine rondboogvenster ligt een terugliggend
muurvlak met lisenen. Aan de onderzijde van dit venster bevindt zich een natuurstenen afzaat
Aan de bovenzijde van dit terugliggend muurvlak bevindt zich uitkragend metselwerk als markering
van de vierde geleding. In deze vierde geleding bevindt zich een geprofileerde kroonlijst van zink,
rondom aan de buitenzijde van de toren.
Tussen de vierde geleding en de torenspits bevinden zich vier galmgaten en vier wijzerplaten rondom
in de gevelvlakken van de toren. De galmgaten en de wijzerplaten bevinden zich in terugliggende
muurvlakken met aan weerszijden pilasters en lisenen. De pilasters worden afdekt met natuursteen
ezelsruggen met daarin een driepas gehakt. Onder de galmgaten bevinden zich gemetselde zuiltjes.
Direct boven de galmgaten bevinden zich de wijzerplaten. Op deze wijzerplaten is ANNO 1879
vermeldt. Naast de wijzerplaten, op de hoeken van de toren bevinden zich ingemetselde natuursteen
colonetten met basement en met corintisch kapiteel. Boven de wijzerplaten in het terugliggende
gevelvlak bevinden zich uitkragende gemetselde overhoekse muizentanden. De gemetselde toren
wordt beëindigd met geprofileerde natuurstenen consoles voor de houten spits.
De vierkante houten torenspits rust op de vierkante torenromp. Onder de knik van de spits bevinden
zich de uitkragende natuursteen consoles. De spits is met bitumineuze shingles bedekt. De
oorspronkelijke bedekking is een leienbedekking geweest. De torenspits wordt door een kruis
beëindigt. Dit kruis is niet oorspronkelijk. In de vier dakvlakken van de torenspits bevinden zich vier
Vereniging Zaans Erfgoed
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dakkapellen met houten luiken en zadeldakje. Boven in de toren bevinden zich stalen balken waar de
houten spits aan verankerd is. De constructie van de houten spits kon niet worden opgenomen.
Voorgevel schip
De voorgevel van het schip is één geheel met de achterkant van de toren en zijbeuken. Op de hoeken
van het schip bevinden zich pilasters met op elke geleding natuursteen afzaten met waterlijst. In de
gevelvlakken aan weerszijden van de toren bevinden zich gemetselde overhoekse muizentanden en
twee ronde blindnissen. Het metselwerk van de voorgevel van het schip wordt aan de bovenzijde
afgedekt door natuurstenen dekplaten.

Toren met zijbeuken. De gevel achter de toren
behoort bij het schip.
In 1924 zijn de hoekpilasters op de linker zijbeuk verwijderd
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De toren vanaf de Lagedijk gezien. Links de vml.
NH pastorie uit rond 1640

3e geleding

2e geleding

1e geleding

kerkvloer

Toren tot de derde geleding en de zijbeuken naast de toren.
Boven de zijbeuken de gevel van het schip met ronde blindnissen
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Binnenzijde rondboogvensters met tussenzuiltje en met gietijzeren
ramen in de zijbeuken
De ruitvormige vullingen zijn in de derde kwart van de 19e eeuw in de mode
geweest

4e geleding

Toren boven vierde geleding, galmgat, wijzerplaat en
colonnetten in de hoeken
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Houten torenspits met dakkapel.
De dakbedekking van shingles en het kruis is uit
een latere periode

Rechter zijgevel toren en schip (noord)
Toren met zijbeuk:
In de noordgevel van de zijbeuk bevinden zich pilaster met natuurstenen afzaat aan de bovenzijde. In
het muurvlak bevindt zich een klein venster met gietijzeren raam en met segmentboog.
Aan de bovenzijde van het gevelvlak, onder de dakgoot bevindt zich gemetselde overhoekse
muizentanden. Het lessenaarsdak van de zijbeuk wordt met grijs gesmoorde opnieuw verbeterde
Hollandse pannen afgedekt. In het dakvlak bevindt zich een schoorsteen van betonelementen.
Boven het lessenaarsdak bevindt zich in de toren een klein rondboogvenster. Aan de bovenzijde van
het terugliggend gevelvlak, de tweede geleding, bevindt zich uitkragende gemetselde overhoekse
muizentanden
Schip:
In de noordgevel van het schip bevinden zich een steunbeer die halverwege in de hoogte inspringt. De
bovenzijde van de steunbeer wordt door een natuursteen afzaat afgedekt. Naast de steunbeer bevindt
zich een terugliggend muurvlak zonder vensters. Aan de bovenzijde van het terugliggend gevelvlak
bevindt zich uitkragende gemetselde overhoekse muizentanden.
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Oostgevel noordertransept

Noordgevel toren met zijbeuk en schip

4e geleding

3e geleding

2e geleding

Noordgevel toren
Vereniging Zaans Erfgoed
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Zijgevel noordertransept (oost)
In de oostgevel van het noorder transept bevindt zich een uitgebouwd gemetseld toegangsportaal.
Hierin bevindt zich een oorspronkelijke deurkozijn. Onder het deurkozijn bevinden zich vier
hardstenen stoeptreden. Aan weerszijden van het deurkozijn bevinden zich verjongde gemetselde
dagkanten als muurzuilen. De bovenzijde van het deurkozijn wordt afgesloten door een gemetselde
segmentboog. In de aanzet van de segmentboog bevinden zich geprofileerde natuursteen
aanzetstukken. Boven de segmentboog bevindt zich een eenvoudig gemetseld topgeveltje dat met
natuurstenen dekplaten wordt afgedekt.
In de oostgevel van het noorder transept bevinden zich drie steunberen die halverwege in de hoogte
inspringen. De bovenzijde van de steunberen worden door natuursteen afzaten afgedekt. Tussen de
steunberen bevindt zich terugliggende muurvlakken met gietijzeren rondboogvensters. Aan de
bovenzijde van de terugliggende gevelvlakken bevinden zich uitkragende gemetselde overhoekse
muizentanden. De bovenzijde van de gevel wordt door een eenvoudige goot afgesloten.

Zijgevel noordertransept

Vereniging Zaans Erfgoed
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Uitgebouwd toegangsportaal in oostgevel van noordertransept

Binnenzijde gietijzeren rondboogvenster in oostgevel van noordertransept
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Achtergevel noordertransept (noord)
In de noordgevel bevinden zich vier pilasters met natuursteen afzaten. In de drie gevelvlakken
bevinden zich drie rondboogvensters met gietijzeren ramen. In het middelste travee, (onder het balkon)
bevindt zich een klein rondboogvenster met gietijzeren raam. In het middelste travee, (tegen de
onderkant van het schuine plafond), bevindt zich een roosvenster met blank glas. Boven het
roosvenster, (boven het schuine plafond) bevinden zich twee rondboogvensters met tussnzuiltje en met
stalen ramen. Het metselwerk van de tuitgevel wordt aan de bovenzijde afgedekt door natuurstenen
dekplaten.

Achtergevel noordertransept
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Gevels consistorie (noord-west-zuid)
De noord- en westgevel van de consistorie zijn gepleisterd. In de gevels bevinden zich vensters met Tramen. Op de begane grond van de westgevel bevinden zich houten luiken voor de ramen. Aan de
bovenzijde van de gevels bevindt zich een eenvoudige dakgoot.

Achtergevel noordertransept en gevels consistorie (foto niet van recente datum)
De zuidgevel van de consistorie is gepleisterd. In de zuidgevel bevinden zich vensters, waarvan zes
met T-ramen. Aan de bovenzijde van de gevel bevindt zich een eenvoudige dakgoot.

Zuidgevel consistorie. In de westgevel bevinden zich vensters
met T-ramen
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Achtergevel schip (west)
In de gepleisterde tuitgevel bevinden zich vier pilasters met natuursteen afzaten. In de drie
gevelvlakken bevinden zich drie rondboogvensters met gietijzeren ramen en gekleurd glas in lood. In
het middelste travee bevindt zich de oorspronkelijke kerkdeuren. Bovenin het middelste travee, (tegen
de onderkant van het schuine plafond), bevindt zich een roosvenster met vierpas en gekleurd glas in
lood. Boven het roosvenster, (boven het schuine plafond) bevinden zich twee rondboogvensters met
tussenzuiltje en met stalen ramen voor licht op zolder. Het metselwerk van de westgevel wordt aan de
bovenzijde afgedekt door natuurstenen dekplaten. Waarschijnlijk is vanwege vochtdoorslag, de
westgevel na 1920-1930 gepleisterd.

Westgevel schip

Binnenzijde roosvenster met vierpas en met gekleurd glas in lood
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Linker zijgevel schip en toren (zuid)
In de gepleisterde zuidgevel van het schip bevinden zich vijf gemetselde terugliggende gevelvlakken
en zes pilasters met natuursteen afzaten. In drie gevelvlakken bevinden zich drie rondboogvensters
met gietijzeren ramen en gekleurd glas in lood. De bovenzijde van de gevels wordt met een
eenvoudige goot afgedekt. Waarschijnlijk is vanwege vochtdoorslag, de westgevel na 1920-1930
gepleisterd.

Gepleisterde zuidgevel met rondboogvensters

Binnenzijde rondboogvenster met gietijzeren
ramen en gekleurd glas in lood
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De toren is ± 15.00 meter hoger dan de nok van het schip. In de zuidgevel van de zijbeuk van de toren
bevindt zich een pilaster met aan de bovenzijde een natuurstenen afzaat. In het muurvlak bevindt zich
een klein venster met gietijzeren raam en met segmentboog. Aan de bovenzijde van het gevelvlak,
onder de dakgoot bevindt zich gemetselde overhoekse muizentanden. Het lessenaarsdak van de
zijbeuk wordt met grijs gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen afgedekt.
Boven het lessenaarsdak bevindt zich in de toren een klein rondboogvenster. Aan de bovenzijde van
het terugliggend gevelvlak, de tweede geleding, bevindt zich uitkragende gemetselde overhoekse
muizentanden. In de west- en zuidzijde van de toren bevinden zich galmgaten en wijzerplaten.
Voor een betere toegang van de Kerkstraat naar het Kerkplein zijn in 1924, op verzoek van de
gemeente Zaandijk, de hoekpilasters op de linker zijbeuk verwijderd.

West- en zuidgevel van de toren
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Zuidgevel schip, zuid- en oostgevel met toren met zijbeuk
In 1924 zijn de twee hoekpilasters op de zijbeuk verwijderd

Dakvlakken
De dakvlakken van het schip, het noordelijk transept en de consistorie zijn met grijs gesmoorde Oud
Hollandse pannen gedekt. Onder de dakpannen bevindt zich dakbeschot.
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Beschrijving van het interieur
Begane grondvloer
Onder de houten begane grondvloer van het schip en van het noordelijk transept bevindt zich een
kruipruimte van 50 cm hoog. De houten vloer bestaande uit breed vloerhout, onderslagbalken en
vloerbalken dragen op gemetselde poeren van roodbruine gevelstenen, Vechtformaat.
De vloer in de toren en zijbeuken bestaat uit hardstenen tegels.

Schip en noordertransept
Het schip van de kerk, is oost-west georienteerd en heeft een oppervlakte van 17.50 m lang en 11.00
meter breed. In het schip bevinden zich rondboogvensters met stalen ramen en gekleurd glas in lood.
Door de ronde schijven en het gekleurde glas in lood in de rondboogvensters is er veel zorg besteed
aan de vormgeving.
De binnenzijde van de gevels van het schip en noordertransept zijn gepleisterd. In het pleisterwerk
bevinden zich rondom de deurkozijnen gepleisterde kraalprofielen. Aan de onderkant van de plafonds
in de buitenmuren bevinden zich een friesen van gepleisterde profielen.
In het schip en in het noordertransept van de kerk bevinden zich een steekbalkkap met neo-gotische
geprofileerde hammerbeam spanten. De hoeken van de spanten zijn met versierde zwikken opgevuld.
In Bouwkundige Termen van Haslinghuis-Janse wordt de steekbalk alsvolgt beschreven:

In het schip van de kerk bevinden zich twee hoofdspanten met trekstang, drie halve spanten
met trekstang die uitkomen in de viering en twee lichte tussenspanten zonder trekstang. In het
noordertransept van de kerk bevinden zich drie hoofdspanten met trekstang. (zie plattegrond
en doorsnede). Het plafond van het schip en van het noordertransept is in vakken verdeeld en
bestaat uit licht geschilderde kraalschroten en donker geschilderde geprofileerde lijsten met
rode bies. Boven op zolder bevindt zich in een andere schuinte dan het plafond, de
kapconstructie van het pannendak.
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Het noordertransept heeft een oppervlakte van 10.00 m lang en 12.00 m breed. In het
noordertransept bevindt zich op 3.30 m+ een balkon waarop het orgel zich bevond. Naast het
orgel was plaats voor het koor en kerkgangers. In de oostgevel van het noordertransept
bevindt zich een tussendeur naar het uitgebouwd oostportaal.In de westgevel van het
noordertransept bevindt zich een tussendeur naar de consistorie. In de noordgevel boven het
balkon bevinden zich rondboogvensters. Bovenin de noordgevel, achter het gordijn, bevindt
zich een roosvenster.

Noordgevel in noordertransept met balkon en orgel (1931)

Noordgevel in noordertransept met balkon, rondboogvensters en rond venster
Drie hammerbeamspanten met trekstang
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Oost- en noordgevel in noordertransept
Plafond en drie hammerbeam spanten met trekstang

Westgevel schip met rondboogramen en roosvenster
Drie halve hammerbeam spanten met trekstang, uitkomend in de viering
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Zuidgevel schip met rondboogvensters en glas in lood
Drie halve hammerbeamspanten met trekstang, uitkomend in de viering
Twee hoofdspanten met trekstang, twee tussenspanten zonder trekstang

Plafond in noordertransept met halve hammerbeam spanten en trekstangen,
uitkomend in de viering
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Muur tussen schip en toren
Oostgevel noordertransept

Zuidgevel met rondboogvensters en glas in lood
Hoofdspanten met trekstang in noordertransept
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Steekbalk of blokkeel, muurconsole, spantbeen, hangstijl en versierde zwik

Geprofileerde muurconsoles met peerkralen
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Ontmoeting van spantbenen, rondboog en consoles in de nok

Plafond van kraalschroten, geprofileerde lijsten met rode bies
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Geprofileerde kolom onder voorbalk van balkon

Dubbele console met peerkralen tussen kolom
en geprofileerde voorbalk
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Muurconsole met peerkralen onder geprofileerde voorbalk van balkon
De voorbalk bevinden zich kralen op de hoeken

Deur tussen noordertransept en oostelijk portaal met
geprofileerd pleisterwerk rondom het kozijn
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De toren
In de tussenmuur van het schip bevindt zich de toegang naar het portaal in de toren. Aan de kant van
het schip zijn de geprofileerde dagkanten rondom het kozijn gepleisterd. Aan de kant van het portaal
bevindt zich boven het deurkozijn een gedenksteen en zijn de dagkanten naast het kozijn geprofileerd.
In de zijbeuk bevindt zich een houten trap naar de toren

Toegang vanuit het schip naar de toren met geprofileerde dagkanten

Gedenksteen aan de kant van de toren en kraalprofileringen in de dagkanten
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Houten trap in de zijbeuk naar de toren

Houten trap in de toren tussen de 1e en 2e tussenvloer
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De consistorie
De begane grond van de consistorie kon niet worden opgenomen. Op de 1e verdiepingen
bevinden zich twee kamers. In de grootste kamer bevindt zich en gepleisterd plafond met in
het midden een gipsen ornament en rondom geprofileerde gipsen lijsten.

Kamer op verdieping met gepleisterd plafond
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Waardestelling
Doel van de waardestelling is het bepalen van de monumentale waarden van onderdelen aan of in het
bouwwerk, voorafgaande een restauratie of verbouwing. Bij de beoordeling van het bouwwerk wordt
een getrapte waardering gehanteerd:
-

Hoge monumentwaarde, categorie 1, blauw gekleurd, behoud is noodzakelijk:
Positieve monumentwaarde, categorie 2, groen gekleurd, behoud is wenselijk
Indifferente monumentwaarde, categorie 3, geel gekleurd, vervanging is mogelijk

De volgende onderdelen hebben een hoge monumentwaarde, blauw, behoud is noodzakelijk:
- De gevels van schip, noordertransept en toren: vanwege de uniciteit
- De torenspits
- De stalen ramen met glas: vanwege de uniciteit
- De hammerbeamspanten met plafonds: vanwege de uniciteit
- Het geprofileerde pleisterwerk: vanwege de fraaie profileringen
- Het balkon: vanwege de fraaie profileringen in de constructie
- De paneeldeuren
De volgende onderdelen hebben een indifferente monumentwaarde, geel , vervanging is mogelijk
cq. noodzakelijk
- De houten begane grondvloer
- De entree uit 1959 tussen consistorie en schip
- De trap naar het balkon
- Het toilet onder het balkon
- Het pleisterwerk op de wanden
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