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Gummarus in verbinding met
samenleving Steenbergen monumentale waarden 

kerkelijk gebruik cultureel gebruik

openbare leven straat haar ziel en identiteit

historie      mensen de markt

Gummarus in verbinding met De Gummaruskerk is één van de meest beeld-
bepalende gebouwen van de gemeente Steen-
bergen. Door een teruglopend ledenaantal 
van de parochie komt de toekomst van de kerk 
onder druk te staan.

Behoud van de kerk is niet alleen een zaak van 
de kerkgemeenschap zelf, maar voor de hele 
lokale gemeenschap. Het gebouw vormt een 
belangrijk deel van de identiteit van Steen-
bergen. Om die reden is heeft de gemeente 
Steenbergen opdracht gegeven om een breed 
haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de 
toekomstmogelijkheden van de Gummaruskerk. 
Dit rapport is daarvan het resultaat.

Uniek aan deze opgave is dat er vanaf het 
begin sprake is van een gezamenlijk optrekken 
van overheid (gemeente Steenbergen), kerk 
(bisdom en parochie) en andere lokale stake-
holders. 

De doelstelling is als volgt geformuleerd:

‘Het doel van het college is om duurzaam 

behoud (door gebruik) van het gebouw de 

Gummarus te realiseren, de bovenlokale 

aantrekkingskracht en uitstraling ervan te 

versterken.’

Uitgangspunt is dat het toekomstige gebruik 
breder moet zijn dan die tot op heden is 
geweest, maar wel voortbouwt op de verschil-
lende lijnen uit het verleden. Zo zal het gebruik  
anders zijn en de gebruikers ook, maar er zal 
wel sprake zijn van een doorgaande rode 
draad: een gebouw voor de gemeenschap. 
Behoud van de kerkelijke functies is daarbij het 
vertrekpunt. 

Alle voorstellen voor de programmering, de 
organisatie, de sociaal-maatschappelijke 
betekenis, de culturele waarde en invulling en 
de ruimtelijke ingrepen zullen daarom in onze 
visie een nieuwe laag toevoegen aan de reeds 
bestaande lagen.

Dit onderzoek bestaat uit drie delen: analyse, 
toekomstvisie en conclusies met aanbevelingen. 
In de analyse wordt het gebouw en gebouw 
en de context in de huidige situatie en in het 
verleden nader onderzocht. In de toekomstvisie 
‘bij Gummarus’ vindt u ruimtelijke voorstellen 
en verbeeldingen en conclusies met aanbeve-
lingen.

KAAder kerkadvies, januari 2020
Gerdien van der Graaff  |  Alwin Kaashoek

architectuur / impressies: 
BURO STIEL  |  Ron Verduijn

Inleiding
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Dit onderzoek start met een 
weergave van de huidige 
situatie. Waar liggen de 
kadastrale grenzen, hoe is 
de plattegrond ingericht en 
hoe ziet het gebouw er van 
binnen en buiten uit? Deze 
informatie vormt het ver-
trekpunt van dit haalbaar-
heidsonderzoek. 

Eigendom

Huidige situatie

1

Sint Gummarus
Westdam 83 
Steenbergen
1902
Rijksmonument

Perceel eigendom 

1
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Huidig gebruik

Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

aantal zitplaatsen:

kerk: 568 (338 banken, 230 stoelen)

Lourdeskapel: 56 (stoelen)

136

136

36

30

108

108

7

7

56

1 2 3

4
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Legenda: 

liturgisch

liturgische inrichting

verblijf

ondersteunend

verkeer

kelder verdieping

5

Huidig gebruik
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 Zicht op Steenbergen, 1674

 Vestingstad, begin 1600  Huidige situatie: vesting en uitbreiding



25

Historie Steenbergen

Ontstaan
Steenbergen ontstond in de 13e eeuw en 
groeide door een strategische ligging aan het 
water al snel uit tot doorvoerhaven tussen Hol-
landse en Vlaamse steden. Daarnaast leefden 
de inwoners van de landbouw, visserij en de 
winning van turf en zout. 

Handelsstad
De stad kwam in de 14e en 15e eeuw tot 
bloei als handelsstad met betrekkingen met 
Antwerpen, Brugge en Gent. Toen door ver-
schillende oorzaken de economische neergang 
had ingezet, werd Steenbergen in de 16e 
eeuw belangrijker als vesting- en garnizoens-
stad. De vesting maakte vanaf 1628 deel uit 
van de West-Brabantse waterlinie. Restanten 
van de vesting, zoals Fort Henricus, herinneren 
hieraan.

Meekrap en suiker
In de 19e eeuw maakte de stad een nieuwe 
opleving door de meekrapcultuur.  Er waren 
zeven meestoven, waar rode kleurstof voor 
de lakenindustrie werd vervaardigd. Door 
nieuwe ontwikkelingen (synthetische kleurstof-
fen) stortte deze markt in. Boeren legden zich 

daarna toe op de teelt van suikerbieten en 
eind 19e eeuw vestigde zich een suikerfabriek 
in Steenbergen.

Oorlog
In de Tweede Wereldoorlog werd er in Steen-
bergen en omgeving zwaar gevochten.
In de wederopbouwperiode werd de stad ver-
der uitgebreid met woonwijken aan de noord- 
en zuidzijde, buiten de voormalige vesting.

Concluderend
Steenbergen kent een rijke historie als bloei-
ende handelsstad, vesting- en garnizoensstad 
en industriestad van meekrap en suiker. In de 
wederopbouwperiode werd de stad verder 
uitgebreid met woonwijken buiten de voorma-
lige vesting.



26

Naoorlogse situatie
Na de Tweede Wereldoorlog is de stad 
uitgebreid (in rood) richting de vestingwallen 
in een onregelmatig patroon. De oorspronke-
lijke overzichtelijke hoofdstructuur is daardoor 
minder zichtbaar.

Situatie begin 1900
Steenbergen heeft rond 1900 een heldere 
stedenbouwkundige structuur met een assen-
kruis van twee wegen die elk eindigen bij een 
kerk (protestants en katholiek). Op het kruis-
punt van de wegen bevindt zich de Markt. De 
compacte bebouwing van de stad ligt rondom 
dit assenkruis. De twee kerken staan in het 
groen. Rondom liggen vestingwallen.

Ontwikkeling stedenbouwANALYSE ONTWIKKELING STEDENBOUW
ANALYSE ONTWIKKELING STEDENBOUW
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ANALYSE ONTWIKKELING STEDENBOUW

 1936
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Situatie 1930
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Huidige situatie
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Historie | relatie kerk en omgeving

religieuze as
publieke as
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Sinds de oplevering van de Gummaruskerk, 
ruim 100 jaar geleden, is de omgeving sterk 
gewijzigd. Dit heeft gevolgen gehad voor de 
aansluiting van de Gummarus op de omgeving. 

De kerk heeft namelijk twee entrees en twee 
assen die van oorsprong logisch aansloten om 
de omgeving. De ene as is nog steeds intact: 
vanaf de markt, via de entree tot onder de 
koepel binnen. De andere as loopt vanaf 
de Aldi, via de entree aan het Strieniusplein 
richting het hoogkoor. Deze as is nu vanuit de 
omgeving niet meer te begrijpen. 

Vanaf de jaren ‘20 stond op de plaats van de 
Aldi een katholieke school. Deze school vormde 
samen met de kerk (en nog enkele kleinere 
gebouwen) een katholiek cluster. Een groen 
park (nu parkeerterrein Strieniusplein) verbond 
de gebouwen als ware het een tuin. De huidige 
ingang aan het Strienusplein is daarmee te 
verklaren. Zo had de Gummaruskerk twee lo-
gische entrees en assen: een katholieke sacrale 
(oost-west) en een publieke (noord-zuid). 

De school is eind jaren ‘80 gesloopt en het 
plantsoen is toen vervangen door een parkeer-
terrein. 

Concluderend 
De Gummaruskerk is ontworpen met twee 
logische entrees en assen: een katholieke 
(oost-west) en een publieke (noord-zuid). De 
oostwest-as is inmiddels niet meer betekenisvol, 
omdat de katholieke school vervangen is door 
een Aldi. 

Dit biedt kansen om deze as opnieuw beteke-
nisvol te maken.

Ontwikkeling omgeving kerk
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 Situatie in jaren ‘80, school gebouwd in 1921. Plantsoen vervangen door parkeerterrein.

 Situatie jaren ‘70. Katholiek ensemble met school en kerk, verbonden door een plantsoen.
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A

B

C

1

1

A. Oude kerk (±1400-1832)
B. Roomse schuilkerk (± 1700-1830)
C. St. Gummaruskerk (1830-1903)
D. St. Gummaruskerk (1903)

2 2

 Ontwerp P.J.H. Cuypers  Net na de oplevering, nog zonder de extra portalen



37

Gebouwhistorie

De bouwgeschiedenis van het kerkgebouw is 
grofweg op te delen in vijf fasen.

     1831: Bouw 1e St. Gummaruskerk 
In 1831 werd begonnen met de bouw van de 
eerste St. Gummaruskerk in Steenbergen. Dit 
was zeker niet de eerste katholieke kerk van 
het dorp. Nevenstaande tekening laat de voor-
gangers zien: een gotische kruiskerk uit de 15e 
eeuw (op de plek van de huidige hervormde 
kerk) en een 18e eeuwse schuilkerk. Beiden 
rond werden in 1831 afgebroken.

De eerste St. Gummarus kreeg een Water-
staatstijl: een langwerpig gebouw met een 
klassieke voorgevel met een fronton en vier 
zuilen.De kerk werd in 1861 uitgebreid met 
een toren. De kerk werd na de oplevering van 
de huidige St. Gummarus gesloopt. Op deze 
plek bevindt zich nu het marktplein.

     1900: Bouw van de huidige kerk
Direct na de eeuwwisseling werd begonnen 
met de bouw van een nieuwe kerk. Aanleiding 
hiervoor was het groeiend aantal parochia-
nen in Steenbergen. De kerk werd ontworpen 
door architect Pierre Cuypers (zie afbeelding 
voor zijn ontwerp) en werd gewijzigd uitge-

voerd door zijn zoon Jos Cuypers en door 
Jan Stuyt. Gekozen werd voor een terrein ten 
noorden van de oude kerk, dat vermoedelijk 
al gedeeltelijk in bezit was van de parochie. 
De kerk werd in 1903 ingewijd. Het ontwerp 
bestaat uit een driebeukige kruisbasiliek met 
een centraliserende plattegrond. Het exterieur 
kenmerkt zich door een getrapte opbouw met 
als hoogtepunt een ronde vieringstoren. 

     1905: Versterkende aanbouwen
Al vrij snel na de oplevering ontstonden ver-
zakkingen. Daarom werd de kerk in 1905 aan 
de noord- en zuidkant in de hoek tussen koor 
en transept versterkt met extra steunberen. 
Tussen deze steunberen werd aan de ene kant 
de Lourdeskapel ingericht en aan de andere 
kant een ingangsportaal aan de markt.
 
Daarmee leken de problemen nog niet voorbij. 
Zo vielen er in 1914 stenen uit de gewelven. 
Het inspectierapport van Cuypers en Groenen-
daal adviseerde om de spits van de vieringsto-
ren af te halen en de hoektorens te verlagen 
om zo het gewicht te verminderen. Het paro-
chiebestuur vond deze ingrepen te rigoreus en 
hield alles bij het oude. 

2

3

1
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3

 Situatie 1924
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    1945: Oorlogsschade en herstel
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de 
toren verwoest door een Duits bombardement. 
Ook de daken en het interieur raakten zwaar 
beschadigd. In 1949 werd de herstelde kerk 
weer in gebruik genomen. De toren werd later, 
in de jaren 60, herbouwd met een stalen con-
structie.

    1993: Grote restauratie
Tussen 1993 en 2003 onderging de kerk 
dankzij de Kanjersubsidie een grootschalige 
restauratie aan zowel het exterieur als inte-
rieur. Zo werd de dakbedekking vervangen, 
werden scheuren in de gevels hersteld en 
werden de vensters grotendeels vernieuwd 
(ook het roosvenster). Het belangrijkste onder-
deel van de restauratie was de aanpak van 
de funderingen om verdere verzakkingen te 
voorkomen.

Concluderend
De kerk werd in 1903 gebouwd. Het gebouw 
werd enkele jaren later voorzien van versterk-
te aanbouwen om constructieproblemen op te 
lossen. Hierin kreeg o.a. de Lourdeskapel een 
plek. De kerk raakte in de Tweede Wereldoor-
log zwaar beschadigd en kreeg een nieuwe 
toren. Het hoogkoor bleef gespaard. Rond de 
eeuwwisseling onderging de kerk een groot-
schalige restauratie. 

4

5

 Herstelde kerk zonder toren

 Verwoeste kerk 1944
4

4

5
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 Situatie 1910  Huidige situatie
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Historie interieur

Het interieur van de St. Gummaruskerk is nog 
vrijwel origineel. Dit blijkt uit een vergelijking 
van de situatie in 1910 en nu. Zo zijn het litur-
gische meubilair, de banken en de verlichting 
nog aanwezig. In 1910 ontbreken nog de schil-
deringen en de kruisbalk in het priesterkoor 
die enkele jaren later werden aangebracht. De 
Lourdeskapel werd later ingericht (1927).

Het karakter van het interieur valt het beste 
omschrijven aan de hand van drie thema’s: 
liturgische vernieuwing, gesamtkunstwerk en 
herstel en restauratie.

     Liturgische vernieuwing
Architecten Jos Cuypers en Jan Stuyt waren 
jonge architecten die de St. Gummaruskerk 
naar de nieuwste liturgische en architectonische 
inzichten wilden vormgeven. Dat uitte zich met 
name in het interieur. Zo was de plattegrond 
een liturgisch experiment. De kerk kreeg niet 
de traditionele kruisvorm, maar een combinatie 
van een kruisvorm (basiliek) en een centraal-
bouw. Hierdoor ontstond een breed en naar 
verhouding kort schip. Gelovigen zaten zo 
dicht bij elkaar en dicht bij de geestelijken. 
Dit was een gevolg van de opkomst van de 
iturgische Beweging. Deze beweging, die aan 

het begin van de twinstigste eeuw opkwam, 
streefde naar een optimale participatie van 
het kerkvolk. Deze centrale ruimtevorm gaf 
uiting aan de wens van gemeenschapszin en 
gelijkwaardigheid.

Een andere trendbreuk met de traditie in de 
katholieke kerkbouw is het gebruik van een 
lichte baksteen in het interieur. De ruimte heeft 
hierdoor een opvallend lichte en frisse uitstra-
ling gekregen.

Na het Tweede Vaticaans Concilie is in 1953 
een tweede altaar toegevoegd aan het koor. 
Hiervoor is het liturgisch centrum    uitgebreid 
in de richting van het schip. 

      Gesamtkunstwerk
Pierre Cuypers vond dat een architect niet al-
leen het exterieur van een gebouw moest ont-
werpen, maar ook het interieur en de decoara-
tie. Dit in navolging van zijn enigzins idyllische 
beeld van de middeleeuwse kerkbouwmeester 
die als bezielde ‘Meester’ de leiding had over 
zowel de bouw als de decoratie en inrichting. 
Vader en zoon Cuypers richtten daarom zelf 
een atelier op in Roermond (Cuypers en Co, 
1892) waar zowel groot meubilair als altaren 

1

2
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 Situatie 1944

 Situatie 1930

 Situatie 2000
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en preekstoel, kleinere voorwerpen als kan-
delaren en votiefstenen als polychromering 
en beelden werden vervaardigd. Het atelier 
had een eigen catalogus waaruit de koper kon 
bestellen. 
Ook het interieur van de St. Gummarus vormt 
een eenheid. Zo zijn in ieder geval het hoofd-
altaar, de schilderingen in het koor en de 
preekstoel een ontwerp van Jos Cuypers.
Daarnaast staan er in de kerk voorwerpen 
(m.n. beelden) die afkomstig zijn uit voorgan-
gers van deze kerk.

     Herstel en restauratie
Het interieur raakte door het oorlogsbombar-
dement in 1944 zwaar beschadigd. Geluk-
kig waren de stoelen, banken en beelden al 
vooraf uit de kerk gehaald. De preekstoel en 
kruisweg bleven redelijk gespaard. Het orgel 
echter viel niet meer te redden en werd in 
1951 vervangen door een nieuw orgel.
Bij de restauratie in de periode 1993 - 2003 
is ook het interieur aangepakt. Zo werden 
onder andere scheuren in gewelven en wan-
den werden hersteld, werd een nieuwe vloer 
gelegd en werden beelden en decoratie op-
geknapt. Hieraan hielpen jarenlang tal vanvrij-
willigers mee.

Concluderend
De Gummaruskerk is uniek omdat hier voor het 
eerst de typologien van een basiliek en een 
centraalbouw werden gecombineerd. 

Opvallend is de eenheid van het interieur. De 
oorlogsschade van het interieur bleef beperkt, 
doordat een deel van interieur tijdig was ge-
evacueerd. 

3
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7. Muurschilderingen rond priesterkoor (ate-
lier Cuypers, 1910 - 1920)

8. Preekstoel (atelier Cuypers, 1903)
9. Tegeltableaus wanden (atelier Cuypers, 

1913)
10. Banken (uit verschillende perioden 1903 - 

1975)
11. Orgel (Kerkhoff, 1868) 

1. Hoogaltaar (J. Cuypers ontwerp, uitge-
voerd door Custers, 1903)

2. Altaar van het Heilig Aanschijn (Custers, 
1906)

3. Kapel voor Sint Gummarus (Custers, 1907)
4. Kapel voor Antonius van Padus (atelier 

Cuypers, 1916)
5. Lourdeskapel (J. Cuypers, 1907)
6. Triomfbalk (atelier Cuypers, 1913)

Interieurelementen

1

2

5

610

8

7

11

9

9

34
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 Centraal Station Amsterdam

 Kasteel de Haar Utrecht

 St.Bavo Haarlem

 Troon Ridderzaal Den Haag

 Rijksmuseum Amsterdam

 St. Laurentiuskerk Dongen
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P.J.H. Cuypers (1827 - 1921)
Pierre Cuypers wordt beschouwd als één van 
de belangrijkste negentiende eeuwse archi-
tecten van Nederland. Zijn handelsmerk was 
een neogotische bouwstijl. Bekende gebou-
wen van zijn hand zijn het Rijksmuseum en het 
Centraal Station in Amsterdam, de Munsterkerk 
van Roermond (restauratie), Kasteel de Haar 
(herstel), St. Vitus in Hilversum en de St. Lam-
bertus in Veghel. Hij ontwierp ook de troon in 
de Ridderzaal in Den Haag.

Cuypers en kerkenbouw
Cuypers, zelf katholiek, krijgt veel opdrach-
ten voor de bouw van katholieke kerken. De 
middeleeuwse gotiek wordt gezien als een ge-
schikte bouwstijl, omdat de samenleving in de 
middeleeuwen doortrokken was van het chris-
telijk geloof. Daarnaast roept deze bouwstijl 
een mystieke sfeer op die de geloofbeleving 
moet versterken. Gotiek werd ook gezien als 
een pure bouwvorm, doordat elk onderdeel 
een constructieve functie had.

Cuypers ontwierp ca. 100 kerken, waarvan er 
70 zijn gebouwd. Zijn kerken zijn uniek door-
dat hij als eerste baksteen gebruikt voor de 
gewelven. 

J.T.J Cuypers  (1861 - 1949)
In 1883 trad Joseph in dienst bij het bureau 
van zijn vader in Amsterdam. In 1900 associ-
eerde hij zich met Jan Stuyt (1886-1934), een 
samenwerking die tot 1908 zou duren. Na het 
overlijden van Pierre Cuypers in 1921 zette 
Joseph het bureau van zijn vader voort.

De eerste ontwerpen van Jos waren in de 
neogotische stijl van zijn vader. Gaandeweg 
ontwikkelde zijn stijl zich (mede door invloed 
van Stuyt) tot een meer eclectische stijl met 
romaanse, maar ook Byzantijnse en Moorse 
elementen. 

Zijn belangrijste werk is de St. Bavo in Haar-
lem. Na de bouw van de St. Gummarus bleef 
Cuypers experimenteren met centraalbouw. Zo 
ontwierp hij samen met zijn zoon Pierre jr. drie 
koepelkerken  (in Dongen, Bussum en Beverwijk, 
jaren 1920). Hierna keerde hij terug naar de 
basiliek als kerktype, zowel in meer moderne 
als traditionele stijl.

Concluderend
Vader en zoon Cuypers waren zeer bekende 
katholieke kerkenbouwers. Waar Pierre Cuy-
pers vooral neogotische basilieken ontwierp, 
experimenteerde zoon Jos met centraalbouw 
en een meer eclectische stijl. 

Vader en zoon Cuypers 
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Rol in de kerkbouwgeschiedenis

Katholieke kerkbouwexplosie
Vanaf 1850 ontstond een katholieke kerkbou-
wexplosie. Dat had alles te maken met de ver-
ankering van de vrijheid van godsdienst in de 
grondwet in 1848. Hierdoor was het bouwen 
van een katholieke kerk weer toegestaan.
Tussen 1850 en 1910 werden ca. 500 katho-
lieke kerken gebouwd! De kerken die gebouwd 
werden waren overwegend neogotisch.

Liturgische Beweging
Rond het jaar 1900 was de katholieke ker-
kenbouw goed op stoom gekomen. Een nieuwe 
generatie architecten stond klaar. Tegelijkertijd  
waren er nieuwe uitdagingen in de katholieke 
kerkenbouw. De neogotische kruiskerken vol-
deden niet meer aan de nieuwe liturgische in-
zichten. Dit had te maken met de opkomst van 
de Liturgische Beweging. Deze beweging, die 
omstreeks deze tijd opkwam, zette zich in voor 
een actievere rol voor het kerkvolk. Gelovigen 
moesten actiever betrokken worden bij de 
liturgische handelingen van de eredienst. Paus 
Pius X gaf in 1903 een sterke impuls aan de 
Liturgische Beweging. Architecten discussieer-
den over de vraag welke ruimtevorm hiervoor 
geschikt was.

St. Jacob in Den Bosch

Raamstraatkerk Delft

H. Jozef in Roosendaal
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opzet. Voorbeelden zijn: de St. Antonius van 
Padua in Utrecht (1903) en de St. Jacob in Den 
Bosch (1907, nu Jheronimus Bosch Art Center) 
Ook andere architecten namen deze ruimte-
vorm over. Voorbeelden zijn te vinden in Delft 
(Raamstraatkerk, 1910), Roosendaal (H. Jozef, 
923) en Maastricht (H. Lambertus, 1916).
Na 1908 gingen Stuyt en Cuypers zelfstandig 
verder. Beiden ontwikkelden, onafhankelijk van 
elkaar, de centrale ruimtevorm nog verder.
Opvallend genoeg resulteerde dit bij beiden 
in koepelkerken, die volgens hen de meest 
efficiente en overzichtelijke liturgische ruimte 
opleverden. De koepelkerken vonden echter 
maar weinig navolging, vanwege de hoge 
bouwkosten.

Concluderend
De St. Gummaruskerk speelt een sleutelrol in 
de katholieke kerkenbouw van het begin van 
de twintigste eeuw vanwege de experimentele 
ruimtevorm. Deze ruimtevorm was een combi-
natie van een kruiskerk en een centraalbouw. 
Hierdoor hadden gelovigen optimaal zicht 
hadden op het liturgisch centrum. De kerk is de 
eerste kerk die met deze ruimtevorm gebouwd 
werd en kreeg veel navolging, ook van andere 
architecten.

Pierre Cuypers was één van de eersten die 
met de ruimtevorm experimenteerde. Al in 
1886 ontwierp hij de Dominicuskerk in Amster-
dam, een kruiskerk met een opmerkelijk breed 
en kort middenschip. Hierdoor hadden de 
gelovigen zo goed mogelijk zicht op het altaar. 
Deze ruimtevorm kreeg veel navolging.

Vernieuwingsdrang Cuypers en Stuyt
Voor de jonge generatie architecten, waaron-
der Jos Cuypers en Jan Stuyt, ging deze ver-
nieuwing nog niet ver genoeg. Zij verenigden 
zich in de katholieke kunstenaarsvereniging 
De Violier, waarbinnen zij zochten naar een 
nieuwe katholieke bouwstijl. Zo publiceerde ar-
chitect Jan Stuyt in 1902 het artikel ‘In welken 
stijl zullen wij onze kerken bouwen?’. Men vond 
het antwoord in een nieuwe kunstuiting met 
verwijzingen naar de byzantijnse en vroegro-
maanse periode. 

Jos Cuypers en Jan Stuyt waren de eerste 
katholieke architecten die experimenteerden 
met een nieuwe ruimtevorm: een combinatie 
van een kruiskerk en een centraalbouw. De 
St. Gummarus is daar het eerste voorbeeld 
van. Het tweetal ontwierp daarnaast nog 
een aantal kerken met deze gecombineerde 
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1.4 Gebouwanalyse
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In het ontwerp van de gevels is aansluiting ge-
zocht bij de hoogte van de omgeving. Dit was 
een uitdagende opgave, omdat de Gummarus-
kerk zowel in hoogte als in omvang ver boven 
alle bebouwing uittorende.

De omgeving bestond (en bestaat nog steeds) 
voornamelijk uit woonhuizen of andere lage 
bebouwing. 

Aansluiting is gezocht op verschillende ma-
nieren. Zo zijn de gevels visueel opgedeeld 
in kleinere onderdelen. Daarnaast neemt de 
hoogte naar de randen toe af, met de toren in 
het midden als hoogtepunt. Ook de uitsteken-
de entreeportalen zoeken in schaal en maat 
aansluiting met de omgeving.

Concluderend
De gevels zoeken in hoogte en schaal aanslui-
ting bij de omgeving. Hiervoor zijn verschillen-
de ontwerptechnieken gebruikt.

Gevelanalyse

GEVELANALYSE
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GEVELANALYSE

GEVELANALYSE

Gevelanalyse
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Een sterk contrast tussen de buitenzijde en 
de binnenzijde van de kerk is een belangrijk 
kenmerk van de Gummaruskerk. De buitenzij-
de vormt een sober en gesloten kasteel. De 
binnenzijde daarentegen is een lichte en open 
kathedraal.

De contrasten zijn als volgt te beschrijven:
Buitenzijde: kasteel:
• uniform materiaal
• expressieve massa
• sobere detaillering
• gesloten

Binnenzijde: kathedraal:
• rijk materiaalgebruik
• verfijnde detaillering 
• lichte ruimte
• open

In de doorsnede op een pagina 57 is nog een 
ander contrast waar te nemen: het puntige 
silhouet versus de glooiende binnenruimte.

Tegelijkertijd is hier het grote verschil in maat 
tussen buiten en binnen zichtbaar. 

Concluderend
Er is sprake van een sterk contrast tussen de 
sobere en gesloten buitenzijde en de lichte en 
open binnenzijde: kasteel versus kathedraal.

Contrast tussen buiten en binnen
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EXTERIEUR
- uniform materiaal
- expressieve massa
- sobere detaillering
- donker
- gesloten

‘KASTEEL’

INTERIEUR
- rijk materiaalgebruik
- verfijnde detaillering
- licht
- ruim
- introvert/open

‘KATHEDRAAL’ 

BINNEN/BUITEN

Buiten -  binnen
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RUIMTEANALYSE
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Buiten - binnen

RUIMTEANALYSE
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Architect Cuypers gebruikte in zijn ontwerpen 
vaak de verhoudingen van de gulden snede, 
een perfecte verhouding die bijna overal terug 
te vinden is. In de natuur, architectuur, schilde-
rijen en het menselijk lichaam.

Cuypers ontwierp graag met de zuivere ver-
houdingen van een vierkant en een kubus.

Ook in de Gummaruskerk komen deze zuivere 
verhoudingen veelvuldig voor. Zo is de platte-
grond opgebouwd uit vierkanten. 

De gulden snede komt niet alleen in het platte 
vlak voor; ook ruimtelijk is het gebouw opge-
bouwd uit zuivere vierkanten. Zelfs de aanzet 
van de spitsbogen volgt de lijn van de gulden 
snede.

Concluderend
Cuypers paste de maatverhouding van de gul-
den snede vakkundig en veelvuldig toe in het 
ontwerp van deze kerk. Dit laat zich aflezen in 
een uitgebalanceerde maatvoering van kubus-
sen, vierkanten en rechthoeken.

Gulden snede
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Vergelijking kerken in schaal

Gummaruskerk Steenbergen

Petruskerk Vught

Basiliek Oudenbosch

Vondelkerk Amsterdam

VERGELIJKING KERKEN IN SCHAAL
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Gummaruskerk Steenbergen

Petruskerk Vught

Basiliek Oudenbosch

Vondelkerk Amsterdam

VERGELIJKING KERKEN IN SCHAAL VERGELIJKING KERKEN IN SCHAAL

Gummaruskerk Steenbergen

Petruskerk Vught

Basiliek Oudenbosch

Vondelkerk Amsterdam

Concluderend
We hebben de plattegrond van de St.Gummaruskerk vergeleken met die van kerken in de omgeving (Oudenbosch, 
Vught) en van dezelfde architect (Vondelkerk te Amsterdam). De Gummaruskerk is in omvang het meest 
vergelijkbaar met Petruskerk Vught die recent een herbestemming heeft gekregen. 
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1.5          Kernwaarden St. Gummaruskerk
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Beeldbepalend voor omgeving.

Silhouet op diverse schalen.

Karakteristiek silhouet:
• opgaande lijn van volumes,
• vieringtoren hoogtepunt,
• sobere vormgeving.

1. Stedenbouw 
Karakteristiek silhouet 

domineert omgeving

+

+

+
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Uitwerking kernwaarde 1

Van kilometers afstand:

Toren is blikvanger.

Stad:

Opgaande lijn van volumes, 
vanaf de huizen naar de 
torenspits.

Entree:

Overgang van het alledaagse 
naar het heilige: stoepje, terug-
liggend portaal, eeuwenoude 
katholieke vormentaal.
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Toelichting

De Sint Gummaruskerk is beeldbepalend in het 
Brabantse landschap. Al van kilometers ver rijst 
het gebouw op boven de bomen. Op kleinere 
schaal leiden alle wegen naar de kerk: beeld-
bepalend in het straatbeeld. 

Ook in Steenbergen zelf is het gebouw promi-
nent aanwezig. Het contrast met de overwe-
gend lage bebouwing en de 78 meter hoge 
toren is groot, maar er wordt ook weer verbin-
ding gezocht door de aanwezige schaalver-
schillen in het gebouw. 

De kerk heeft een karakteristiek silhouet, een 
opgaande lijn van volumes met steile puntda-
ken en torens met de vieringtoren als absoluut 
hoogtepunt. 

De compositie heeft fraaie verhoudingen en 
is typisch voor architect Cuypers. Het strak-
ke silhouet is mede ontstaan door het sobere 
exterieur waarbij decoratie in de vorm van 
beelden of versiering vrijwel ontbreekt.
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Basiliek én centraalbouw: zowel horizontale 
(lengte) als verticale oriëntatie.

Vernieuwende ruimtevorm: sleutelrol in katho-
lieke kerkbouw: trendsetter. 

Twee assen ontstaan: 
• religeuze as (basiliek), 
• stedelijke as (centraalbouw).

2. Typologie 
Uniek experiment: én basiliek 

én centraalbouw 

+

+

+

+basiliek

centraalbouw
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Uitwerking kernwaarde 2

Religieuze as
Stadsas / Koepelas
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Religieuze as
Stadsas / Koepelas

Toelichting

De St. Gummaruskerk speelt een sleutelrol in 
de katholieke kerkenbouw van het begin van 
de twintigste eeuw vanwege de experimen-
tele ruimtevorm. Deze ruimtevorm was een 
combinatie van een basiliek (kruiskerk) en een 
centraalbouw. Hierdoor hadden gelovigen 
optimaal zicht op het altaar. De kerk is de 
eerste kerk die met deze ruimtevorm gebouwd 
werd en kreeg veel navolging, ook van andere 
architecten.

De Sint Gummarus heeft kenmerken van zowel 
een basiliek als een centraalbouw.
Basiliek vs. Gummarus: 
• lengte-orientatie richting altaar
• schip met zijbeuken (3-deling)
• horizontale ruimtewerking
• geen breed schip met smalle zijbeuken, 

maar alle delen even breed
• geen lang, maar kort schip

Centraalbouw vs Gummarus:
• koepel in het centrum
• vierkante plattegrond
• verticale ruimtewerking
• ruimte onder koepel is niet centrum
• inrichting (banken) is niet op het midden 

gericht

De gecombineerde ruimtevorm (basiliek én 
centraalbouw) is vernieuwend, maar levert ook 
spanning op. De ruimte is lastig afleesbaar, 
omdat de oriëntatie zowel horizontaal (gericht 
op het altaar) als verticaal (gericht op de koe-
pel) is. De immense afmetingen van de koepel 
dragen hier aan bij.
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Contrast koor en schip: van (kleur)rijk naar 
meer sober en effen.

Gradatie in schip, vanaf de wanden naar het 
centrum: van decoratie naar sober.

Lichte steensoort interieur.

3. Beleving 
Gradaties tussen rijk en sober

+

+

+
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Uitwerking kernwaarde 3

rijk gedecoreerd
minder rijk gedecoreerd
sober
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rijk gedecoreerd
minder rijk gedecoreerd
sober

Toelichting

Essentieel voor de beleving van de ruimte is 
het contrast tussen het koor en het schip van de 
kerk. 

Dit contrast duidt het verschil tussen het ‘al-
ledaagse’ schip voor het volk en het ‘heilige’ 
koor met het altaar. De scheiding tussen koor 
en schip was begin 1900 een belangrijk uit-
gangspunt voor de katholieke kerkenbouw. De 
overgang van koor naar schip is duidelijk ge-
markeerd door een triomfkruis en een koorhek 
(niet meer origineel). 

Het koor is rijk gedecoreerd met kleurrijke 
schilderingen, decoraties en zuilen met kapi-
telen. Door beperkte lichtinval ontstaat een 
fysieke sfeer. 

Opvallend is dat de hele kerk een lichte steen-
soort heeft, een breuk met het verleden van 
donkere baksteen. Ook dit past in de wens van 
de architecten voor een meer moderne kerk.

Het interieur van het schip kenmerkt zich door 
relatieve soberheid van eenvoudige vormen en 
weinig decoratie en kleur. De wandvlakken zijn 
bepleisterd en de constructie bestaat uit een-
voudige vierkante pijlers. De gewelven vormen 
echter weer een tegenstelling, door een rijke 
behandeling met netgewelven.
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Inrichting vormt eenheid.

Afkomstig uit Atelier Cuypers.

Lourdeskapel uniek in Nederland.

4. Interieur
Gesamtkunstwerk van Cuypers

+

+

+
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Uitwerking kernwaarde 4

1

2

5

6

8

7

9

9

34
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Toelichting

De meerderheid van de interieurelementen in 
de Sint Gummarus is afkomstig uit het atelier 
van Cuypers. Dit zorgt voor een eenheid in 
vormgeving en kleur. Het kleurpalet bestaat uit 
groen, goud en zandtinten. 

Belangrijke onderdelen zijn o.a. het hoogal-
taar, het triomfkruis, schilderingen op de 
triomf-boog en in het koor en tegeltableaus op 
de wanden van de zijbeuken.

Waardevolle elementen zijn (nr’s komen over-
een met die op de plattegrond):

1. Hoogaltaar (J. Cuypers ontwerp, uitge-
voerd door Custers, 1903)

2. Altaar van het Heilig Aanschijn (Custers, 
1906)

3. Kapel voor Sint Gummarus (Custers, 1907)
4. Kapel voor Antonius van Padus (atelier 

Cuypers, 1916)
5. Lourdeskapel (J. Cuypers, 1907)
6. Triomfbalk (atelier Cuypers, 1913)
7. Muurschilderingen rond priesterkoor (ate-

lier Cuypers, 1910 - 1920)
8. Preekstoel (atelier Cuypers, 1903)
9. Tegeltableaus wanden (atelier Cuypers, 

1913)

Speciale aandacht verdient de Lourdeskapel. 
De originaliteit van de vormgeving van de 
Lourdesgrot is uniek voor Nederland. Er zijn in 
Nederland veel meer Lourdesgrotten in kerken, 
maar deze werden vooral zo natuurgetrouw 
mogelijk uitgevoerd. Cuypers koos voor een 
trendbreuk. Hij zocht inspiratie in de Italiaanse 
renaissance. De Lourdeskapel van de Gummar-
uskerk is daardoor veel meer een architect-
onsch element en minder een natuurgetrouwe 
weergave van een grot. 

Bronnen ten grondslag aan deze waardering:

F.J.J. Kimmel, Registratierapport Catharijne Con-
vent. Inventaris van het kunst- en cultuurbezit, 
1990

A.J. Looyenga, De Sint Gummaruskerk te Steen-
bergen, 2003
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1.6 Omgeving
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Winkels/ horeca
Haven
Bibliotheek
Buurthuis
Scholen
Kerken
Sport
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Voorzieningen

In Steenbergen bevinden de centrumfuncties 
zich voornamelijk op de twee centrale assen 
Markt / Blauwstraat en Kaaistraat / Grote 
Kerkstraat. 

Het winkelapparaat is relatief omvangrijk. Het  
verzorgingsgebied strekt zich uit tot de dorpen 
buiten de stad. Opvallend is dat er veel klein-
schalige winkelvolumes zijn. De verzorgingsin-
dex is mede hierdoor toch nog relatief laag 
en er ontbreken in de kern enkele middelgrote 
winkelvolumes en trekkers.

Horeca bevindt zich voornamelijk aan de 
Markt, de Kade en de Grote en Kleine Kerk-
straat en nog enkele andere straten in het 
centrum.

Verder zijn er voorzieningen aanwezig zoals 
scholen, kerken, een sporthal/verenigingsge-
bouw /cultureel centrum, een zwembad, binnen 
en buitenbad, de bibliotheek, een verzorgings- 
en verpleeghuis en sportvoorzieningen. 

Daarnaast kent Steenbergen natuurlijk de 
jachthaven waar in het meest zuidelijke en 
oudste deel van de haven enkele horecavoor-
zieningen zijn gelegen. 

bron: Structuurvisie Steenbergen, 2012
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Beleid

De belangrijkste punten uit het gemeentelijk 
beleid ten aanzien van de Gummaruskerk en 
de (centrum)omgeving:

Structuurvisie Gemeente Steenbergen, 31 mei 
2012
Steenbergen dient haar centrumfunctie te 
behouden en verder te versterken door het 
centrum aantrekkelijker te maken als verblijfs-
gebied voor recreanten en winkelend publiek. 
Concentratie van winkels in het zogenaamde 
assenkruis vormt het uitgangspunt. Daarnaast 
moet de relatie tussen de haven en het centrum 
versterkt worden.

Centrumplan, 31 januari 2008
De visie in het centrumplan verbindt het winkel-
hart van Steenbergen met de thema’s water, 
vestingverleden en cultuur/evenementen door 
het geheel te presenteren als drie (denkbeel-
dige) poorten; Waterpoort, Cultuurpoort en 
Vestingpoort die leiden naar het “hart” van 
Steenbergen. Overtuiging daarbij is dat door 
te investeren in de drie (denkbeeldige) sterke 
toegangspoorten de toekomstbestendigheid 
van het centrum (nog veel) beter gewaarborgd 
kan worden.

• Waterpoort verwijst daarbij naar de haven, 
de band met het water, de relatie tussen cen-
trum en haven (StadHaven); aldus een verdere 
inzet op de kansen van waterrecreatie.
• Cultuurpoort verwijst daarbij naar de waar-
de en ontwikkeling van evenementen- en cul-
tuur(locaties) in het centrum van Steenbergen.
• Vestingpoort verwijst daarbij tot slot naar 
de uitwerking van Expeditie Nassau gericht 
op een zichtbaar te maken vestingverleden in 
het Hart van de Stad met nieuwe economische 
functies.

Winkelen
Het Assenkruis (Kaaistraat, Markt, Grote 
Kerkstraat en Blauwstraat) heeft als kernwin-
kelgebied van Steenbergen een aaneenslui-
tend front van commerciële, maar ook maat-
schappelijke voorzieningen Het centrum is meer 
uitnodigend voor (langer) bezoek en verblijven, 
de voetganger krijgt meer ruimte en de auto is 
meer te gast. 

Verkeerscirculatieplan
Het eenrichtingsverkeer door en de rondweg 
om het kernwinkelgebied (ook langs Gummar-
uskerk) wordt aangepast. Er zijn voldoende 
parkeervoorzieningen voor zowel auto’s als 
fietsers, aangrenzend aan en op loopafstand 
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Vitaal Hart van de Stad met sterke Toegangspoorten 
 

 
Centrumplan 
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van het kernwinkelgebied. 

Gummaruskerk
De Gummaruskerk maakt onderdeel uit van 
de Cultuurpoort:

‘de Gummaruskerk heeft zich ontwikkeld tot een 
culturele pleisterplaats, waar naast ruimte voor 
de parochie, (sacrale) tentoonstellingen, groeps-
rondleidingen, muzikale optredens en andere 
culturele en kunstzinnige evenementen (meer) 
ruimte hebben gekregen. Het behoud, de func-
tieverbreding en vanzelfsprekende betrokken-
heid van de kerk bij evenementen op de Markt 
draagt daarmee op een duurzame manier bij 
aan de vitaliteit van het Hart van de Stad.’  De 
aandacht voor cultuur en nieuwe evenementen 
heeft gezorgd voor meer (combinatie)bezoek 
van inwoners en (buitenlandse) recreanten aan 
de stad.’

Mogelijkheid wordt geopperd om een stadstuin 
rondom de Gummaruskerk aan te leggen.

Steenbergen2040
Steenbergen 2040. Hoe ziet onze gemeente er 
in de toekomst uit? Hoe leven we samen? Hoe 
verdienen we ons geld en hoe komen we tot 
rust? Hoe zien de kernen eruit? En wat veran-
dert er in het landschap?

Deze vragen beantwoorden we samen in 
de toekomstvisie Steenbergen 2040. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de toekomstvisie. 
De eerste stap in het proces was een online 
enquette waarin 4 toekomstscenario’s wer-
den voorgelegd, zie afbeelding op volgende 
pagina. 

Beleid (vervolg)
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Hoe ziet de gemeente 
Steenbergen eruit in 2040?

Deze krant gaat over vier scenario’s:

A. Buiten gewoon leven – landelijk leven  
en samen staan voor duidelijke keuzes.

Wonen en leven met de natuur 
en voorzieningen dichtbij.

B. Hechte kernen doen het zelf – lande-
lijk leven en ruimte voor eigen initiatief.

De inwoners van de kernen zijn heel  
betrokken, en nemen zelf het initiatief.

C. Eigen initiatief werkt – innovatief 
werken en ruimte voor eigen initiatief.

Ondernemende inwoners krijgen de  
ruimte en maken dat Steenbergen bruist.

Doe mee!
Laat uw mening horen! U kiest de toekomst van de gemeente Steenbergen!
- Online: Via www.steenbergen2040.nl kunt u een enquête invullen om daar al uw ideeën achter te laten.
 
-  Bijeenkomsten: Op www.steenbergen2040.nl/agenda/ kunt u zien welke bijeenkomsten  

we organiseren. In elke kern is een bijeenkomst, en we organiseren een aantal sessies waarin  
we dieper ingaan op een bepaald thema – onderwijs, sociaal domein/zorg, ruimte en ondernemer-
schap. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomsten door een mail te sturen naar  
toekomst2040@gemeente-steenbergen.nl

D. Smaakmaker van morgen – 
innovatief werken en samen staan 

voor duidelijke keuzes.
De gemeente Steenbergen is koploper in 
agrofood: de landbouw van de toekomst 

komt uit Steenbergen.
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Klankbordgroep
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Marktconsultatie

In het kader van voorliggend onderzoek heb-
ben wij gesproken met veel personen, partijen, 
organisaties, instellingen, bedrijven en derge-
lijke die iets met de Gummaruskerk hebben of 
zouden kunnen krijgen in de toekomst. 

Wij hebben deze partijen geselecteerd op 
grond van onze eerste conclusies over het ge-
bouw, de context en het denkbare verzorgings-
gebied rond de toekomstige kerk. 

Het blijkt dat deze scoop zich voornamelijk 
richt op Steenbergen en de gemeente Steen-
bergen. Daarbuiten is de orientatie vooral op 
andere zaken en locatie. 

De gespreksverslagen zijn niet in deze pu-
blicatie opgenomen vanwege de mogelijke 
privacy-gevoeligheid. De informatie die wij 
via deze gesprekken hebben gekregen is van 
groot belang geweest bij het opstellen van dit 
haalbaarheidsonderzoek. De conclusies ten 
aanzien van de haalbaarheid in algemene zin 
zijn sterk verweven met deze input. 

De grote lijn van de bevindingen die direct uit 
de marktconsultatie volgen, zijn te vinden in de 
conclusies van dit haalbaarheidsonderzoek. 

Vanaf deze plaats willen wij een ieder die op 
deze wijze een bijdrage heeft willen leve-
ren aan de toekomst van de Gummaruskerk, 
bedanken. 

De praktijk leert dat een deel van de mensen 
die in dit voorstadium bij het onderzoeken 
betrokken zijn geweest, ook een rol speelt bij 
de verdere vormgeving van de toekomst rond 
het gebouw. 



92

Titel



93

Titel

1.7 Toerisme
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Toerisme

Toeristisch gezien is Steenbergen bezig aan 
een steviger positionering. Op dit moment 
heeft Steenbergen een beperkte toeristische 
aantrekkingskracht. Dit biedt mogelijk kansen 
voor de toekomst van de Gummaruskerk. De 
opening van de VVV in het kerkgebouw is 
een eerste stap in de goede richting. Ook het 
TV-programma ‘Denkend aan Holland’ bracht 
Steenbergen onder de aandacht van het bre-
de publiek (26 augustus 2019).

Zuiderwaterlinie
Er liggen kansen om aan te sluiten bij het 
verhaal van vestingen en forten en de Zuider-
waterlinie. Er is echter behoorlijk veel ‘concur-
rentie’ in de omgeving van steden met meer 
historische bebouwing en omwalling. Bergen 
op Zoom en Willemstad zijn de belangrijkste 
concurrenten in de omgeving. Samenwerking 
en onderlinge verbinding is hierin dan ook 
cruciaal. 

Een overkoepelend thema bij de forten zijn 
uitzichtspunten. De torenbeklimming van de 
Gummaruskerk kan hierop aansluiten.

Gummaruskerk
Het gebouw is zeer geschikt om te dienen als 
oriëntatie- en vertrekpunt voor toeristische en 
culturele bezoekers. Dit is door ons ruimtelijk 
uitgewerkt en vraagt steun vanuit publieke 
middelen. Deze fysieke invulling wordt gecom-
bineerd met een publieks-(trekkende) functie 
als de VVV en toeristische rondleidingen in het 
gebouw en de stad.

Het gebouw zal meer open en geschikt moe-
ten zijn voor ‘toevallige voorbijgangers’ en 
toeristisch bezoek. Als er tegelijkertijd meer 
activiteiten worden georganiseerd (bijeenkom-
sten, evenementen, concerten etc.) zal dit het 
gebouw meer op de kaart zetten en de ont-
wikkeling richting toekomst in gang zetten. De 
aanstaande activiteiten rond Steenbergen 750 
jaar (2022) zijn hiervoor een uitgelezen kans.
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1. Bergen op Zoom
2. Steenbergen
3. Willemstad
4. Klundert
5. Breda
6. Geertruidenberg
7. Heusden
8. Den Bosch
9. Megen 
10. Ravenstein
11. Grave

Zuiderwaterlinie

Steenbergen is onderdeel van de Zuiderwater-
linie, samen met 10 omliggende steden zoals 
Bergen op Zoom en Roosendaal.

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én 
meest gebruikte van alle Nederlandse wa-
terlinies. Een unieke ketting van 11 Brabantse 
vestingsteden en hun ommeland, verbonden 
door het typisch Nederlandse verhaal van 
verdedigen met het water. De website zuider-
waterlinie.nl probeert de toeristische aantrek-
kingskracht van deze 11 vestingssteden en de 
omliggende natuurgebieden onder de aan-
dacht van toeristen te brengen.
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1. Bergen op Zoom
2. Steenbergen
3. Willemstad
4. Klundert
5. Breda
6. Geertruidenberg
7. Heusden
8. Den Bosch
9. Megen 
10. Ravenstein
11. Grave
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De toeristische hotspots in Steenbergen en om-
geving zijn behoorlijk divers:van musea, kerken 
en poorten tot sluizen en forten. Inmiddels zijn 
er ook behoorlijk wat uitkijktorens. De meeste 
bevinden zich in het nabijgelegen Bergen op 
Zoom.

1. Sluizencomplex Benedensas
2. Natuurpoort Benedensas
3. Dintelse Gorzen
4. Fort Henricus
5. St. Gummaruskerk
6. A..M. de Jongmuseum
7. Molenmuseum De Assumburg
8. Fort Roovere
9. Markiezenhof
10. Ravelijn op den Zoom
11. Synagoge
12. St. Gertrudiskerk
13. Stadhuis
14. Lievevrouwepoort

Toeristische hotspots
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Kerk katholiek
Kerk protestant
Uitzichtstoren
St. Gummaruskerk

Hoogtepunten in het landschap

Het Brabantse landschap wordt gedomineerd 
door vele kerktorens. Samen met (nieuwe) 
uitzichttorens vormen ze de hoogtepunten in 
het landschap. Elk gehucht, hoe klein ook, heeft 
wel een kerktoren. In nevenstaande afbeeldin-
gen zijn de torens, per denominatie, in kaart 
gebracht. De overgrote meerderheid van de 
torens is van een katholieke kerk. Daaraast 
vallen de uitzichttorens op in natuurgebieden 
en bij forten. 

De toren van de Gummaruskerk is met 83 
meter verreweg de hoogste in de omgeving, 
gevolgd door de koepel van de basiliek van 
Oudenbosch van 63 meter.

1. Bunkertreppe, De Heen
2. HH. Petrus en Pauluskerk, Dinteloord
3. PKN Fijnaart
4. Johannes de Doperkerk, NIeuw-Vosse-

meer 
5. Uitkijktoren Fort Henricus, De Heen
6. St. Gummaruskerk, Steenbergen
7. Witte Kerk Steenbergen
8. Vogelkijkhut Roode Weel, Steenbergen
9. H. Georgiuskerk, Kruisland
10. H.H. Martelaren van Gorcum, Stampersgat
11. H. Laurentiuskerk, Oud Gastel
12. Basiliek, Oudenbosch
13. Protestantse Kerk, Halsteren
14. H. Quirinuskerk, Halsteren
15. Bezoekerscentrum de Kraaijenberg, Ber-

gen op Zoom
16. Peperbus, Bergen op Zoom
17. Observatietoren Stayokay, Bergen op 

Zoom
18. St. Lambertuskerk, Wouw
19. O.L.V. van Altijddurende Bijstandkerk, 

Roosendaal
20. St. Josephkerk, Roosendaal
21. Maria Boodschapkerk, Zegge
22. Heilig Hart van Jezus, Bosschenhoofd
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1.8 SWOT-analyse
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Toelichting SWOT

SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weak-
nesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en 
Threats (bedreigingen). 
Een SWOT-analyse confronteert externe kan-
sen en bedreigingen met de interne sterkten en 
zwakten op de manier zoals die hieronder is 
afgebeeld. Het doel van een SWOT-analyse 
is: het inzichtelijk maken van de huidige situatie 
met als doel een strategie voor de toekomst.

Beide doelen zijn van belang geweest bij de 
keuze om een SWOT-analyse voor de Gum-
maruskerk uit te voeren. 

Het bijzondere aan de SWOT is normaliter  
dat alle aspecten (organisatie, ruimte, financi-
en) aan bod kunnen komen en dat degene die 
het meest van invloed blijken vanzelf komen 
boven drijven. In voorliggend geval hebben 
we ons vooral geconcentreerd op gebouwge-
bonden aspecten. De onderlinge confrontatie 
is verwerkt in de conclusies.

Allereerst zijn de belangrijkste sterktes,
zwaktes, kansen en bedreigingen van de 
Gummaruskerk in beeld gebracht in een gros-
lijst (zie volgende pagina).

Om enig overzicht te behouden in de 
SWOT-analyse is het aantal sterkten, zwak-
ten, kansen en bedreigingen uit de groslijst 
per onderdeel tot vijf beperkt. 

Deze twintig overblijvende aspecten zijn met 
elkaar geconfronteerd. Mede hierdoor wordt 
duidelijk wat de belangrijkste issues zijn. De
resultaten ervan staan weergegeven in de 
conclusies.
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SWOT

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5
Entree ligt aan de markt, het 
hart van de stad.

Beperkt aanbod (bovenlokale) 
voorzieningen in Steenbergen.

Benutten van de entree's voor 
scheiden van religieus en 
profaan gebruik.

Kleine gemeenschap en 
dunbevolkte regio.

Belangrijkste zwakten Belangrijkste kansen Belangrijkste bedreigingenBelangrijkste sterkten

Overweldigene ruimtelijkheid. Uitstraling van een gesloten kasteel. Er is ruimte rond de kerk.
Rommelige 
stedenbouwkundige structuur 
rondom kerk.

Beeldbepalend gebouw voor 
Steenbergen.

Kerk is maatje te groot voor 
Steenbergen.

Toenemend toerisme / 
cultuurtoerisme

Weinig positieve / actieve 
horeca en detailhandel op de 
markt.

Prachtig samenhangend 
interieur.

Verrommeling van het interieur. Ligging midden in centrum. Samenhang interieur.

Fraaie interieuronderdelen.
Richting- en schaalloosheid van 
de ruimte.

Overal vandaan zichtbaar.
Verlies ruimtelijkheid en 
overzicht.
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Het gebouw kent vanuit fysiek perspectief 
verschillende sterktes en zwaktes, kansen en 
belemmeringen. 

De sterktes (o.a. interieur, ruimte, beeldbepa-
lendheid en ligging in de stad) kunnen worden 
ingezet, versterkt en gepromoot. Dit vormt een 
goede ‘uitvalsbasis’ voor de toekomst van het 
gebouw. 

Het gebouw kent daarentegen ook veel zwak-
tes.  Deze zwaktes kunnen deels worden omge-
zet in sterktes (o.a. rommeligheid en schaal 
interieur, gesloten exterieur). Voor een deel 
van de zwaktes geldt dat echter niet: deze 
zijn onlosmakelijk met het gebouw verbonden 
(o.a. maat van de kerk in relatie tot de directe 
omgeving). 

De belangrijkste kansen voor de toekomst 
van het gebouw hebben te maken met ruim-
te in en om het gebouw, de beide entrees en 
de ligging en zichtbaarheid van het gebouw. 
Benutting hiervan kan het gebouw boven haar 
huidige beperkingen uittillen. Voorliggend 
onderzoek geeft hier aanzetten toe. Ook de 
kleinere nieuwe plek die de kerk gaat inne-
men, biedt kansen voor derden. 

Tegenover de kansen staat ook een aantal 
stevige bedreigingen. Deze hebben deels een 
relatie met het gebouw zelf: de samenhang in 
het interieur en de aanwezige ruimtelijkheid 
zijn kritische factoren. Ook de situatie rond 
het kerkgebouw (inrichting openbare ruimte, 
verkeerssituatie, kwaliteit bebouwing) speelt 
een grote rol.  

SWOT van het gebouw
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2. TOEKOMSTVISIE
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2.1            Programma van Eisen
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Voorafgaand aan het onderzoek zijn uitgangs-
punten opgesteld voor het toekomstig gebruik 
van de Gummaruskerk door het bestuur van de 
St. Annaparochie, het Bisdom van Breda en de 
gemeente Steenbergen. 

Deze uitgangspunten hebben betrekking op 
ruimtelijke, fucntionele en organisatorische za-
ken. Hieronder volgt een samenvatting: 

Gemeente Steenbergen

De opdracht zal worden uitgevoerd op basis 
van enkele uitgangspunten. Uitgangspunten 
bieden richting maar kunnen in praktijk worden 
bijgesteld wanneer duidelijk wordt dat deze 
niet meer realistisch zijn. De uitgangspunten 
voor deze opdracht zijn:
1. We initiëren het gebruik van een multifunc-

tioneel gebruik;
2. We maken een plan voor het volledige ge-

bouw, niet voor slechts een deel daarvan;
3. We houden rekening met het verleden en 

de omgeving;
4. We streven ernaar dat de eredienst bin-

nen het gebouw plaats kan blijven vinden;
5. Het toekomstig gebruik past bij het karak-

ter van het gebouw;
6. Hergebruik van het gebouw is langdurig, 

openbaar, zelfvoorzienend en technisch-
mogelijk;

7. Optimale benutting van het gebouw wordt 
nagestreefd.

Bestuur van de Annaparochie en het Bisdom 
van Breda

1. Behoud van de eredienstfunctie op een 
waardige plek in het kerkgebouw. De sa-
crale ruimte wordt tijdens het gebruik af-
gescheiden van de rest van het gebouw en 
wordt alleen voor de eredienst gebruikt. 

2. Nieuwe functies moeten in harmonie zijn 
met de oorspronkelijke bestemming. Dit 
betekent: geen onzedelijk en onwettige 
activiteiten of activiteiten die strijdig zijn 
de met Rooms Katholieke leer.

3. Niet toegestane functies: horeca (m.u.v. 
ondergeschikte horeca, ondersteunend 
aan een maatschappelijk of gemeen-
schapsfunctie), casino, gokhal, supermarkt, 
groot- en detailhandel, wapenhandel, 
drugshandel, coffeeshop, sexclub, bordeel, 
nachtclub, winkel in seksartikelen, slijterij, 

Uitgangspunten
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TitelUitgangspunten (vervolg)

discotheek, poppodium. 
4. Geen religieuze of levensbeschouwelijke 

activiteiten die niet uitgaan van een lid van 
de Raad van Kerken.

5. Geen afscheidsdiensten of kerkelijk/ bur-
gerlijke huwelijken die niet van de paro-
chie uitgaan. 

6. Ontheffing van bovenstaande is eventueel 
onder voorwaarden mogelijk.

7. Opbrengsten uit nieuwe functies / activitei-
ten worden benut voor het onderhoud van 
het gebouw.

8. Het parochiebestuur is eigenaar van 
het kerkgebouw. Voor grote uitgaven 
en rechtshandelingen is het bestuur mel-
dingsplichtig aan het Bisdom.

Bronnen: 
Bijlage 5B - Bestuursopdracht Gummaruskerk
Bijlage 5C, Tekst van Annaparochie bij bestuurs-
opdracht- opgesteld voor en getoetst door het 
Bisdom van Breda, 17 december 2018
Bijlage 5D, Kwalitatief beding Kerkgebouw, 
september 2015
Bijlage 5E, Toelichting op kwalitatief beding 
Bisdom van Breda, november 2018
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Programma van Eisen

Kerkelijk gebruik: wekelijkse eredienst

Zitplaatsen:
150 zitplaatsen. Stoelen of banken, eventueel 
zonder knielbanken. 
Flexibele capaciteit tot 500 zitplaatsen voor 
bijzondere vieringen als Kerstmis en Pasen.

Ruimten:
Sacrale ruimte voor de eredienst die tijdens 
het gebruik visueel afgesloten is van de rest 
van het kerkgebouw (met profaan gebruik). 
Deze ruimte bestaat uit een lekengedeelte met 
zitplaatsen en een liturgisch centrum met o.a. 
een altaar, tabernakel, preekstoel, doopvont, 
kruis en Mariabeeld. Er is voldoende plaats 
voor een koor. De ruimte is uitbreidbaar bij 
bijzondere diensten (eventueel buiten de afge-
sloten sacrale ruimte). 

Stilteruimte (is wens). Apart afsluitbaar. Over-
dag publiek toegankelijk.

Sacristie en berging nabij liturgische ruimte.

Vergaderruimte voor ca. 20 personen

Kantoor parochiesecretariaat 25- 30 m2

Voorzieningen
Orgel (niet perse huidig orgel)

Entree (voor alleen kerkelijk gebruik)

Garderobe*

Toiletten*

Keuken*

Koffiedrinkruimte*

Archiefopslag

Technische eisen:
Goede geluidsinstallatie, verlichting, lichtinval 
en geluidsisolatie.

Duurzaam en energiezuinig.

Apart te bedienen installaties per ruimte.

* eventueel in dubbelgebruik met derden
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2.3          Toekomstvisie: ‘bij Gummarus’
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Vooraf

Inhoud
In deze paragraaf wordt de visie op de 
toekomst van de Gummaruskerk geschetst. De 
Heilige Sint Gummarus zelf speelt daarin de 
hoofdrol. De toekomstvisie bestaat niet alleen 
uit tekst maar vooral uit beeld. Het bevat een 
ruimtelijk-architectonische uitwerking in de 
vorm van een conceptontwerp van architect 
Ron Verduijn, BURO STIEL.

We zien in deze ruimtelijke verbeelding veel 
meerwaarde. Zo wordt, naast een functionele 
uitwerking, ook de ruimtelijke impressie van de 
effecten van de transformatie een toetsbare 
weegfactor in de afweging. Het monumentale 
karakter van de kerk zien we daarbij niet als 
last maar als kans. De visie en ruimtelijke uit-
werking is gebaseerd op hiervoor beschreven 
uitganspunten, wensen en eisen. 

Opbouw
De toekomstvisie wordt uiteengezet in een 
aantal stappen. Allereerst wordt het algemene 
concept gepresenteerd. Vervolgens worden 
programmatische en ruimtelijke aspecten nader 
beschreven. 

Een derde stap is het conceptontwerp. Tenslotte 
wordt in de hierop volgende paragrafen nog 
nadere uitwerking geschetst op het gebied 
van functies, visie op het gebied, organisatie, 
exploitatie en investering. 

Een meer gedetaillerde uitwerking bevindt zich 
in de bijlagen. Hier bevinden zich ook ruim-
telijke modellen die eerder in het proces zijn 
gepresenteerd en die aan de basis liggen van 
deze visie.
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Bij Gummarus | De verbinder

Sint Gummarus staat voor verbinding. Deze 
heilige wordt o.a. aangeroepen bij bot- en 
huwelijksbreuken. Zijn hulp wordt ingeroepen 
om vrij te blijven van breuken. Dàt is wat nodig 
is voor de toekomst van de Gummaruskerk! 

Zo vormt de heilige Sint Gummarus de inspira-
tiebron voor het nieuwe toekomstconcept:

bij Gummarus!
De tijd, de plaats, de ruimte, de materie, de 
markt, de mensen en de identiteit vormen één 
geheel: Gummarus verbindt!

Gummarus als verbinder die gebroken rela-
ties hersteld en die nieuwe relaties tot stand 
brengt. Ogenschijnlijke tegenstellingen gaan 
dankzij Gummarus hand in hand. 

Wij onderscheiden 5 nieuwe relaties, op ver-
schillende terreinen: 

1. nieuwe ingrepen & monumenta-
le waarden
De nieuwe ingrepen verhouden zich goed tot 
de monumentale waarden en brengen deze 
tot nieuw leven. 

2. gesloten & open uitstraling
2. De ogenschijnlijke geslotenheid krijgt een 
open en openbaar karakter en nodigt uit tot 
ontmoeting. 

3. breed & religieus gebruik
Het kerkgebouw wordt breed gebruikt, maar 
behoudt tevens haar religieuze functie. 

4. kerk & samenleving
De betekenis van het gebouw verwijdt zich van 
de religieuze gemeenschap naar de lokale 
Steenbergse gemeenschap en daarbuiten. 
Kerk en samenleving worden op deze wijze 
verbonden. 

5. fris,aantrekkelijk & ziel,identiteit
Het nieuwe gebruik neemt haar plaats in en is 
fris en aantrekkelijk, maar de ziel en de iden-
titeit van het gebouw blijven behouden. 

Dat alles vindt plaats in de richting van afhan-
kelijkheid naar zelfvoorzienendheid.



bij 
Gummarus

geloven

kijken 
& 

leren

samen 
zorgen

ontmoeten 
& 

verbinden ++ ==

ofof

ofof



127

Titel

‘bij Gummarus!’ vormt het nieuwe credo van de 
aloude Gummaruskerk. Dit credo markeert in 
letterlijke en figuurlijke zin een plek. Tegelijker-
tijd vormt het een uitroep die vraagt: ‘waar is 
de verbinding?’. 

Het credo ‘bij Gummarus’ is leidend voor de 
uitwerking, invulling van het programma en de 
ruimte. Allereerst het programma.

‘bij Gummarus!’ is er voor inwoners, (maat-
schappelijke) ondernemers en toeristen. Zij 
zijn welkom bij Gummarus. De nieuwe Gum-
marus is een ontmoetingsplek bij uitstek. 

‘bij Gummarus’ wordt scherp gepositioneerd. 
Niet alles kan. Dit proces vraagt om een su-
pervisor die de spelregels en kwaliteit van het 
concept bewaakt. Zo wordt verrommeling van 
programma en ruimte voorkomen. Er is spra-
ke van hoge kwaliteit: kwaliteit trekt kwaliteit 
aan (programma, ruimte, materiaal). Wel blijft 
belangrijk dat iedereen welkom is en dat 
bestaande breuken worden geheeld en er 
nieuwe verbindingen tot stand komen. Onder-
ling, met de kerk en met ‘buiten’.

Om de kwaliteit van het programma te bewa-
ken introduceerden we vier thema’s:

• ontmoeten en verbinden: iedereen moet 
welkom zijn in de Gummarus. Het gebouw 
als huiskamer van Steenbergen: een plek 
met horeca, bibliotheek, lezingen, film, 
vergaderen, etc. Daarnaast stellen we als 
voorwaarde dat het programma mensen 
moet verbinden. Het programma moet 
nieuwe verbindingen leggen en iets bijdra-
gen aan het geheel.

• kijken en leren: geschiedenis Steenbergen, 
informatie over Zuiderwaterlinie, forten, 
koepel van Cuypers, uitzicht, geschiedenis 
kerk, vitrines Heemkundekring;

• geloven: kerk in het koor, diensten, rou-
wen, trouwen, stilte; 

• samen zorgen: maatschappelijke organi-
saties, vergaderen, kantoor, flexwerkplek-
ken, inloophuis, wereldwinkel, repaircafé.

We hanteren daarbij de volgende spelregel: 
alle functies moeten in ieder geval passen bij 
het thema ‘ontmoeten en verbinden’ en daar-
naast bij minimaal één of meer van de andere 
thema’s.

bij Gummarus | Programma
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In concrete zin betekent ‘bij Gummarus’ dat de 
Gummarus nog meer gaat dienen als 
oriëntatie- en markeringspunt. Wij stellen de 
volgende ruimtelijke ingrepen voor:

de deuren worden geopend
Transparante, glazen deuren maken zichtbaar 
wat er binnen gebeurt. 

de kerk wordt een overdekt plein
De kerkzaal fungeert als overdekt plein met 
verschillende functies die verbindingen tot stand 
brengen. 

de koepel wordt letterlijk op de grond gebracht 
Een spiegelende cirkel onder de koepel biedt 
een nieuw perspectief op de koepel, Steenber-
gen, de regio, het landschap en de samenle-
ving. 

de toren krijgt een buitenomloop
Na beklimming van de toren wacht een over-
weldigend uitzicht dat het gebouw met de 
omgeving verbindt. De nieuwe buitenomloop 
is al van ver zichtbaar en maakt Steenbergen 
nog meer zichtbaar in de regio.

kerk met annexen krijgt nieuwe functies 
De kerk en de (nieuwe) bijgebouwen krijgen 
een nvulling met programma dat verbindingen 
legt tussen mensen en met de omgeving.

bij Gummarus|ruimtelijke ingrepen

bij 
Gummarus
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Programma
Aan dit overdekte plein bij Gummarus is ook 
ruimte voor de kerk en eventueel voor meer 
dagrecreatie en recreatieve overnachtingen, 
werken en studeren. 

Verbinding met omgeving
Waar mogelijk wordt de directe omgeving van 
de Gummarus betrokken bij de ontwikkeling. 
bij Gummarus fungeert dan als startpunt en 
bijvoorbeeld de naastgelegen locatie(s) als 
‘back-office’. 

Bij Gummarus!

Overdekt plein
‘bij Gummarus’ is een ontmoetings- en verza-
melplaats van verschillende functies die verbin-
dingen tot stand brengen. De centraal gelegen 
kerkzaal wordt geopend en fungeert als een 
markthal of overdekt plein. Vanaf dit plein zijn 
de verschillende functies bereikbaar. 

De functies fungeren als ‘vooruitgeschoven 
post’ van het achterliggende (‘front-office’). 
Dat wil zeggen dat de representatieve en 
meer openbare delen van verschillende locale 
functies een plek krijgen bij Gummarus. De 
achterliggende delen (‘back-office’) houden of 
krijgen – afhankelijk van karakter en schaal – 
elders of ook bij Gummarus hun plek. 

Nieuw perspectief
Tegelijkertijd wordt er letterlijk en figuurlijk 
vanuit ‘bij Gummarus’ een nieuw perspec-
tief geboden op de historie, het gebouw, de 
Markt, Steenbergen, de regio, het landschap 
en de samenleving. Door het verstrekken van 
informatie, beklimming van de koepel en het 
startpunt Steenbergen

. 
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2.3 Conceptontwerp
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Hoe zou de Gummaruskerk er in de toekomst 
uit kunnen zien? Dat verbeeldt dit conceptont-
werp. 
Het is nadrukkelijk geen bouwplan, dat meteen 
kan worden uitgevoerd. Wel is het een ver-
beelding van de geschetste visie, een gedach-
te-experiment van hoe het zou kunnen worden.

Het ontwerp is opgebouwd als een stappen-
plan. Deze gefaseerde opbouw van het proces 
lijkt het meest passend bij de Gummaruskerk. 

Een proces van ‘gewoon klein beginnen’. Dit 
proces is eigenlijk al van start. De komst van 
de VVV zien wij als het startpunt van de ver-
binding met inwoners en toeristen.

Wij stellen een stappenplan met 7 stappen 
voor dat de volgorde van ontwikkelingen 
schetst.

Conceptontwerp
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basisplattegrond

Basisplattegrond
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bij 
Gummarus

Stap 1.  Kerk in het koor

De allereerste stap die gezet moet worden, 
is het maken van ruimte voor de kerk in het 
koor. De parochie krijgt een eigen ruimte die 
(in ieder geval ruimtelijk) af te sluiten is van de 
kerk. Hierdoor kan de rest van de kerkruimte 
ontwijd worden. 

Dit maakt de weg vrij voor nieuwe functies 
in de rest van het gebouw. De plek van de 
kerk in het koor ligt voor de hand en houdt 
de kernkwaliteiten van het gebouw intact. Zo 
kunnen de belangrijkste kunstschatten, die zich 
in het koor en hoogkoor bevinden, bewaard en 
functioneel blijven. Ook blijft de religieuze as 
in stand. 

Andere kunstschatten in de kerk, zoals de 
kruiswegstaties, blijven eveneens behouden, 
ook omdat ze in het gebouw verankerd zijn.
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1
kerk op het koor

Stap 1. Kerk in het koor
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Stap 2.  Kerkvloer wordt plein

Onder de koepel wordt een symbolische spel-
denprik gezet. Een punt op de kaart. Met een 
glanzende cirkel op de vloer wordt de plek 
ook echt gemarkeerd. 

De kerk krijgt zo een nieuw middelpunt, dat 
functioneert als een marktplein. Een vanzelf-
sprekend verzamel- en ontmoetingspunt voor 
inwoners, ondernemers en toeristen. Hier vanuit 
wordt het gebouw verbonden met Steenbergen 
en met de regio. Een subliem punt op de krui-
sing van de religieuze en de profane as.

De glanzende cirkel van geborsteld RVS vertelt 
het verhaal van Steenbergen als vestingstad. 
Inwoners en toeristen kijken samen in de spie-
geling naar de koepel, naar het hoogtepunt 
van Steenbergen.

bij 
Gummarus
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CONCEPTONTWERP TOEKOMSTIG GEBRUIK GUMMARUSKERK STEENBERGEN

2
kerkvloer wordt plein

Stap 2.  Kerkvloer wordt plein
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Stap 3.  Verbindingen maken

Verbindingen maken is de derde stap. Toeris-
me is daarin een brug. Het plan is om de VVV 
een volwaardige plek te geven in de kerkruim-
te. De VVV komt op het einde van de profane 
as, aan de zijde van de Lourdeskapel. Zo 
ontstaat een logische structuur: de religieuze as 
eindigt in de kerk, de profane bij de balie van 
de VVV.

Vanaf VVV balie start de route naar de koe-
pel. Boven wacht een overweldigend uitzicht. 
Het uitkijkpunt werkt twee kanten op: vanaf de 
koepel heb je uitzicht op de verre omgeving en 
vanuit de omgeving zie je kerk met een nieuwe 
uitkijkring al van ver. 

Daarnaast krijgt de kerk transparante deuren 
bij de entrees aan de zuidkant en westkant. Zo 
wordt de kerk geopend en verbonden.

bij 
Gummarus
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3
verbindingen maken

Stap 3. Verbindingen maken
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Stap 4.  Annexen bestemmen

Een volgende stap is om alle annexen (bijruim-
tes bij de kerkzaal) een bestemming te geven.
De Lourdeskapel is bijvoorbeeld heel geschikt 
als grotere vergaderzaal voor Steenbergen.

Ook andere ruimtes in de kelder, in de kap 
en op de verdieping zijn in te vullen. Daarbij 
moet gezocht worden naar duidelijke functies 
die verbinding leggen met de omgeving en 
voldoen aan de gestelde programmatische 
voorwaarden. 

Het vinden van een passende invulling vraagt 
tijd. Belangrijk is dat met de verschillende initi-
atieven de samenhang behouden blijft.

bij 
Gummarus
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4
annexen bestemmen

Stap 4.  Annexen bestemmen



142

Stap 5. Strategische programmering

De annexen kunnen fungeren als brug tussen 
binnen en buiten. Wij stellen ons bijvoorbeeld 
voor dat de zaal aan de markt (Vincentius-
zaal) een horecafunctie krijgt. Er kan dan zo-
wel een verbinding met buiten als met binnen 
(kerkruimte) worden gelegd. 

Binnen komt een uitgiftepunt dat bijvoorbeeld 
bij concerten of grote bijeenkomsten gebruikt 
kan worden. Aan de buitenzijde komt een ter-
ras in de tuin, zodat verbinding wordt gelegd 
met de Markt.Op deze manier legt de Gum-
marus verbindingen met omgeving.

bij 
Gummarus
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5
strategische progammering

Stap 5. Strategische programmering
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Stap 6. Invullen kerkvloer

Na het vullen van de annexen is de kerkruim-
te zelf aan de beurt. Uitgangspunt is dat de 
ruimtelijkheid bewaard blijft. Nieuw ingrepen 
moeten beperkt in omvang en impact zijn en 
flexibel. De manier van het vullen de ruimte 
moet worden afgestemd op de functie. Goed 
om op de schaal van het gebouw te blijven 
letten. Dat vraagt dus om specifieke ingrepen. 

Op de afbeelding zijn mogelijke invullingen 
geschetst als voorbeelden van hoe het er-
uit zou kunnen zien. Te zien zijn verrijdbare 
meubels (kasten voor bibliotheek of flexwerk-
plekken) en een unit waarin vergaderd kan 
worden. Er is ruimte genoeg, de vergaderunit 
onder in het beeld is bijvoorbeeld al 50 m2.  

Deze werkwijze maakt het mogelijk om in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo kan er 
bijvoorbeeld een innovatiecentrum voor zorg 
of landbouw een plek krijgen. Showcases van 
Steenbergse producten. Laten zien waar we 
trots op zijn

De functies die in de kerkruimte komen moeten 
vooral behoefte hebben aan zichtbaarheid en 
aan een ‘adres’ en vormen zo visitekaartjes. 
Het gaat niet zozeer veel structurele vierkante 
meters. De annexen kunnen fungeren als back-
office bij de frontoffice in de kerk.
Spelregels zijn nodig om de eenheid en de 
kwaliteit van de invullingen te bewaken.

bij 
Gummarus
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6
invullen kerkvloer

Stap 6. Invullen kerkvloer
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Stap 7. Toevoegen annexen

De laatste stap is optioneel en komt helemaal 
aan het einde van het transformatieproces of 
als er zich een ondernemer specifiek meldt. 

Het gaat om het toevoegen van nieuwe uitbrei-
dingen aan de buitenzijde. Op plekken waar 
je juist verbinding wilt maken zou dit denkbaar 
zijn. Voorwaarde is dat het gemeentelijk be-
leid zo is uitbreiding ook mogelijk is.

Met name in deze stap komt ook de kwets-
baarheid van het concept naar voren. Hoe je 
het vorm geeft, dat maakt nogal uit. Alles staat 
en valt met een excellent ontwerp en uitwer-
king die past bij het monumentale karakter van 
de Gummaruskerk. Dit proces vraagt om een 
supervisor die de spelregels en kwaliteit van 
het concept bewaakt. 

bij 
Gummarus



147

CONCEPTONTWERP TOEKOMSTIG GEBRUIK GUMMARUSKERK STEENBERGEN

7
toevoegen annexen

Stap 7. Toevoegen annexen
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CONCEPTONTWERP TOEKOMSTIG GEBRUIK GUMMARUSKERK STEENBERGEN

RRuuiimmttee  iinn  ddee  kkeerrkk

OObbjjeecctteenn  iinn  ddee  rruuiimmtteeFFuunnccttiieess  iinn  ddee  rruuiimmttee

RRuuiimmttee  bbiijj  ddee  kkeerrkk

RRuuiimmttee  aaaann  ddee  kkeerrkk  RRuuiimmttee  iinn  ddee  kkeerrkk  TTooeekkoommssttiiggee  oonnttwwiikkkkeelliinnggssrruuiimmttee

totaalplattegrond

Totaalplattegrond
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Tocht naar de top

11..  ssttiijjggeenn  iinn  ddee  kkeerrkk::  
13,5 meter hoog
Breedte trap: 1,4m
twee bordessen

22..  ssttiijjggeenn  bbuuiitteenn  ddee  kkeerrkk::  
8 meter hoog
Breedte trap: 1,4m
12 meter loopbrug over
het gewelf

33..  bbiinnnneennrriinngg  øø 1133mm

55..  bbuuiitteennrriinngg  øø 1177mm

44..  ssttĳĳggeenn  iinn  ddee  ttoorreennttjjeess::
4 nieuwe spiltrappen
11,5 meter hoog

CONCEPTONTWERP TOEKOMSTIG GEBRUIK GUMMARUSKERK STEENBERGEN

de tocht naar de top
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Kijken richting het koor met de kerkruimte, in het midden de spiegelende cirkel van het plein, 
links de VVV balie en de trap naar de koepel, rechts een vergaderunit. 
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Kijken richting het koor met de kerkruimte, in het midden de spiegelende cirkel van het plein, boven de koepelomgang.
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Kijken richting de VVV balie en de trap naar de koepel, rechts de kerkruimte in het koor, op de voorgrond de spiegelende cirkel.



De VVV balie en de trap naar de koepel.
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Een vergaderunit. 



Kijken vanuit de kerkruimte in het koor naar de spiegelende cirkel van het plein en de rest van de kerkzaal, boven de 
koepelomgang.
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Kijken vanaf de koepelomgang naar beneden naar de spiegelende cirkel van het plein.
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De nieuwe torenomgang en buitentrap bij de kap. Op de voorgrond de Lourdeskapel.



161

De nieuwe torenomgang en buitentrap bij de kap. Op de voorgrond de marktentree.



De nieuwe torenomgang in het maanlicht.



Kijken vanaf de koepelomgang naar beneden naar de spiegelende cirkel van het plein.
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Functies bij Gummarus

In de beschrijving van het programma van ‘bij 
Gummarus’ introduceerden we vier thema’s:

• ontmoeten en verbinden
• samen zorgen
• kijken en leren
• geloven

We hanteren daarbij de volgende spelregel: 
alle functies moeten in ieder geval passen bij 
het thema ‘ontmoeten en verbinden’ en daar-
naast bij minimaal één of meer van de andere 
thema’s. 

Vanuit de consultatie en ons onderzoek komen 
in ieder geval de volgende potentiële functies 
naar boven. Deze zouden een plek kunnen 
krijgen bij Gummarus. Nader onderzoek en 
uitwerking is nodig om de wensen en eisen die 
deze functies hebben scherper te krijgen. Ook 
de termijn waarop en de mate waarin deze 
functies een plek zouden kunnen krijgen, is 
nader te bepalen. 

bij 
Gummarus

geloven

kijken & 
leren

samen 
zorgen

ontmoeten 
& 

verbinden ++ ==

ofof

ofof
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itgangspunt is dat de potentiele functies in 
ieder geval passen bij het thema ‘ontmoeten 
en verbinden’. Daarnaast zijn de functies 
ingedeeld in één van de thema’s:

Samen zorgen

repaircafé
Odensahuis
taalhuis
wereldwinkel
voorleescafé
Vraagwijzer (CJGZ, GGD, MEE, PCOB, SDW etc)
openbare toiletten
ontmoetingsplek en huiskamer / Stadlander
werkplekken

Kijken en leren

Vestinghuys
startpunt Steenbergen 
centrale bibliotheek
filmzaal
Heemkundekring
Care innovation centre / tante Louise
ontvangst gasten tante Louise

VVV
stadsherauten
bierbrouwerij startpunt
foodcourt / agrofood centre
conferenties
concerten
uitvoeringen
voorstellingen

Geloven

kerkdiensten
rouwen en trouwen
stilte

Ondersteunend en aanvullend zijn de volgende 
functies mogelijk denkbaar: 

hotel 
bed and breakfast 
dag- en avondhoreca
grand-café
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Ontwikkelzones

1

7

3

2

4

6
5

8

9

10

11

9

4
3 2

5

1

Ontwikkelzones. 4 opties: 
1 + 2
1 + 5
1 + 2 + 3
1 + 2 + 3 + 4
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De toekomstige ontwikkelingen in en rond-
om de Gummaruskerk vragen om een brede 
gebiedsvisie. Een visie die een groter gebied 
beslaat dan alleen de Gummaruskerk.

Deze visie is noodzakelijk voor een samen-
hangend ontwerp waarbij het hele gebied 
rondom de kerk geactiveerd wordt. Alleen zo 
kan voldoende ruimtelijke kwaliteit worden 
toegevoegd.

Wij wijzen hiervoor 5 ontwikkelzones aan:
1. St. Gummaruskerk
2. Aldi en parkeerterrein
3. Zorgcentrum
4. Villa met parkeerplein
5. Markt

Deze zones zouden in combinatie met elkaar 
ontwikkeld moeten worden. Wij zien hiervoor 
vier opties:
• 1 + 2
• 1 + 5
• 1 + 2 + 3
• 1 + 2 + 3 + 4

Actiepunten 
(nummers corresponderen met die op de afbeel-
ding op de vorige pagina) 

1. Verblijfskwaliteit van het plein vergroten. 
Parkeren (deels) naar elders.

2. Ontwikkellocatie. 
3. Orientatie nieuwbouw naar Strieniusplein, 

gezicht naar St. Gummaruskerk.
4. Strienisuplein als nieuw orientatiepunt. 

Groene inrichting? Parkeren concentreren.
5. Ontwikkellocatie. 
6. Aansluiting met Gummaruskerkgebied.
7. Verkeer Westdam afwaarderen
8. Parkeerterrein weg. Ook hier groene 

kerktuin
9. Groene kerktuin. Publiek toegankelijk.

Bankjes ed. Rondwandelen. Beplanting.
10. Veilige oversteek tussen kerk en Markt
11. Horeca op het plein versterken. Terrassen. 

Gebiedsvisie
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Organisatievormen

NV

Stichting 

BV

Vereniging Cooperatie  

• Hoe verloopt de winstverdeling?
• Hoe verhoudt het zich tot een eventuele 

ANBI status?
• Is het mogelijk om een groeimodel in te 

bouwen? 
• Wat is de mate van betrokkenheid van de 

‘leden’? 
• Is er sprake van een commerciële uitstra-

ling?
• Is er sprake van een sterke naar buitenge-

richtheid? 

Per rechtsvorm zijn de genoemde aspecten 
gewaardeerd (zie volgende pagina). 

In welke entiteit kan de Gummaruskerk wor-
den ondergebracht om te voorkomen dat de 
parochie voor de gebouwrisico’s verantwoor-
delijk blijft? Als rechtsvormen zijn in theorie de 
volgende vormen denkbaar voor een gebouw 
met het karakter van de Gummaruskerk: N.V., 
B.V., stichting, vereniging of corporatie. 

De volgende aspecten spelen een rol bij het 
bepalen of een rechtsvorm toepasbaar / 
wenselijk is. 
• Is er sprake van gelijkwaardigheid van de 

‘leden’? 
• Is er verplicht een minimaal kapitaal no-

dig? 
• Is er sprake van invloed van buitenaf?
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NV BV Ver. V.R. Coöp. St. KR BR
gelijkwaardigheid leden - - + + n.v.t. - - - 
verplicht min. kapitaal ja = -   - n.v.t. - + - -
overzicht invloed van buiten ja = -   - - - - + + -
winstverdeling ja = -   - + - + + -
ANBI status - - + - + + - - 
groeimodel + + -  + + - +
mate van betrokkenheid/eigenheid merk - - + + + - - - 
commerciële uitstraling ja = -   - + +/- + + -
naar buiten gerichtheid + + - +/- + - +

Gezien het complexe karakter en de wijze 
waarop de nieuwe ontwikkelingen rond de 
Gummarus het beste tot stand zouden kunnen 
komen, is de mogelijkheid van een zekere mate 
van groei van de organisatie ook van belang. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de stichting de 
meest passende rechtsvorm is voor de toekomst 
van de Gummaruskerk: 

• er zijn geen leden die de zeggenschap 
kunnen overnemen; 

• er is geen sprake van een minimale kapi-
taalinleg; 

• (negatieve) invloed van buitenaf is in   

De organisatie rond de nieuwe Gummarus 
dient afgestemd te zijn op het toekomstig ka-
rakter en gebruik. 

Dat betekent dat er sprake is van een cultureel  
/ maatschappelijk en niet primair commercieel 
karakter. Zaken als winstverdeling, commer-
ciele uitstraling e.d. zijn dus niet van belang. In 
tegendeel: juist zaken als ANBI-status en naar 
buiten gerichtheid zijn van belang. 

De organisatie zal haar eigen doelstelling 
en positionering moeten bepalen: deze moet 
juist niet van buitenaf zomaar kunnen worden 
beïnvloed.  

Organisatie
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principe niet mogelijk; 
• de winst komt ten goede aan het doel van 

de stichting; 
• een ANBI-status is mogelijk en passend; 
• de organisatie kan groeien; 
• het stichtingsbestuur heeft een sterke be-

trokkenheid op het gebouw; 
• er is geen sprake van een (te) commerciële 

uitstraling; 
• een stichting is in voldoende mate extern 

gericht. 

Deze rechtsvorm is ook het meest gebruikelijk 
bij dergelijk gebruik in dit type gebouwen en 
de voorgestelde vorm van gebruik. De gebrui-
kers van het gebouw zijn in dit geval huurders 
van de stichting. 

Conclusie 

Een stichting is de meest voor de hand lig-
gende rechtsvorm voor de toekomst van de 
Gummaruskerk. Het nieuw te vormen stich-
tingsbestuur zal moeten bestaan uit meerdere 
personen die de medeverantwoordelijkheid 
voor de exploitatie van het gebouw (en een 
nader te bepalen vorm van eigenaarschap van 

het gebouw) willen dragen. 

Voor het draagvlak is het belangrijk dat hierin 
mensen zitting hebben met een brede (culture-
le) interesse, kennis en begrip voor het feit dat 
er sprake is van een kerkgebouw met nog een 
kerkelijke functie en met een breed netwerk in 
de lokale samenleving rond Steenbergen.  

Behalve een stichting die de verantwoordelijk-
heid voor het gebouw op zich neemt, adviseren 
wij om een stichting Vrienden van Gummarus 
op te richten. Dit is een stichting die zorgt voor 
financiële middelen vanuit het lokale of boven-
lokale netwerk. Een dergelijke stichting zorgt 
er voor dat het draagvlak en de betrokken-
heid onder de bevolking toe zal nemen. 

Bij de op te richten stichting hoort een Comité 
van Aanbeveling: ook dit is uiterst belangrijk 
voor het draagvlak in de samenleving. 
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Huidige exploitatie:

Het huidige ‘verdienmodel’ bestaat voor het 
overgrote deel uit kerkelijke activiteiten. Dat 
deel van de exploitatie valt buiten dit onder-
zoek naar de toekomstige mogelijkheden van 
het kerkgebouw. 

Er is slechts beperkt sprake van verhuur aan 
derden of inkomsten anderszins dan uit kerke-
lijke activiteiten. De huidige baten en lasten die 
direct betrekking hebben op het gebouw vindt 
u in bijlage IV. De bedragen zijn ter beschik-
king gesteld door de kerk zelf. In de huidige 
situatie vormen het onderhoud, de energetische 
lasten en de belastingen en verzekeringen de 
belangrijkste kostenposten. Voor het onder-
houd geldt dat er sprake is van een beperkte 
dotatie aan een onderhoudsfonds. Deze dota-
tie is gebaseerd op een beperkt meerjarenon-
derhoudsplan. Wij adviseren om een uitge-
breid meerjarenonderhoudsplan op te laten 
stellen om het toekomstig onderhoud scherper 
in beeld te krijgen. Omdat wij verwachten dat 
de daadwerkelijke onderhoudspost veel hoger 
is, gaan wij in de exploitatieprognose uit van 
een aanzienlijk hoger bedrag. 

Toekomstige exploitatie: 

Met als vertrekpunt de huidige exploitatie 
hebben wij een exploitatieprognose opgesteld. 
Deze is te vinden in bijlage IV. Het uitgangs-
punt hierbij is dat het kerkgebouw geëxploi-
teerd wordt vanuit een stichting en dat alle ge-
bruikers huurders zijn. Het exploitatiemodel is 
opgesteld vanuit de mogelijkheid van fasering 
en groei. Mede daarom is er een perspectief 
gegeven voor drie tijdvakken (1 jaar, 5 jaar, 
10 jaar). Het model is gebaseerd op meerdere 
dragers en gebruikers.

Baten

De belangrijkste baten worden gevormd door 
de verhuurinkomsten. Allereerste vanuit de 
kerk. Dit is een belangrijke huurder die een 
elementair deel van het gebouw in gebruik 
heeft (o.a. het hoogkoor en de sacristie). Voor 
de kerk is er sprake van een ‘uitgroeihuur’. 

Voor het overige wordt het gebouw gebruikt 
door verschillende maatschappelijke en markt-
partijen. Ook hier is sprake van een groeimo-
del: in de loop van de tijd worden er meer 
m2’s aan het gebouw toegevoegd en komen er 

Exploitatie
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Er is uitgegaan van gemiddeld 50% onder-
houdssubsidie voor het rijksmonument.

Lasten

De belangrijkste lasten voor de Gummarus 
zitten in het onderhoud. Hiervoor is een stevige 
dotatie voor het onderhoudsfonds opgenomen. 
Daarna zijn de kosten voor energie en belas-
tingen en verzekeringen stevig. De energeti-
sche lasten zijn direct gekoppeld aan het ge-
bruik van het gebouw en zullen ook navenant 
worden doorberekend aan de gebruikers. 
Bij de lasten is geen rekening gehouden met 
kapitaallasten vanwege investeringen of af-
schrijvingen. Wel is er gerekend met de inzet 
van een professionele ‘locatiemanager’. Dit is 
van belang om het gebouw toekomstbestendig 
te krijgen en te houden. 

meer huurders. Het verwachte verloop hiervan 
en de bijbehorende m2’s en prijzen vindt u in 
bijlage IV. 

Variabele verhuur vindt plaats aan derden. 
Hier valt te denken aan grotere evenementen, 
bijeenkomsten en concerten in de kerkzaal. 

Het gebouw wordt bij de bewoners en onder-
nemers onder de aandacht gebracht: hieruit 
ontstaan structurele sponsoring en giften en 
ook een Stichting Vrienden van Gummarus. Dit 
brengt onderlinge verbinding en betrokken-
heid op de Gummarus tot stand. Hier staat een 
geringe ‘vergoeding in natura’ tegenover (bijv. 
gratis concert, 1x per jaar gebruik bepaalde 
ruimte). 

Vanuit het toeristisch veld zijn er beperkte 
inkomsten te verwachten. Wel zet dit Steen-
bergen op de kaart en zullen er verbindingen 
ontstaan met het cultuurhistorisch veld.

De meegerekende subsidies maken eigenlijk 
geen structureel onderdeel uit van de exploi-
tatie. Deze zijn incidenteel van aard en dienen 
steeds te worden aangevraagd en toegekend. 

Exploitatie (vervolg)
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vanuit de gemeente Steenbergen; 
• er is een aanvangsinvestering nodig in het 

kader van het cultuurtoerisme en het op de 
kaart zetten van het gebouw; 

• de gemeente schroomt niet om bestaande 
vastgoedbudgetten – waar nodig en wen-
selijk – in te zetten voor het voormalige 
kerkgebouw (middels huur); 

• de investeringen hebben geen exploitatie-
ve consequenties.   

Conclusie

Onder voorwaarden lijkt een haalbare exploi-
tatie voor de nieuwe Gummarus mogelijk. 

Totaal

De verwachting is dat de exploitatie van de 
nieuwe Gummarus in aanloop enigszins ne-
gatief zal zijn, maar dat er na enkele jaren 
sprake zal zijn van een dekkende en mogelijk 
zelfs iets winstgevende exploitatie. 

Voorwaarden

Voor de exploitatieprognose is uitgegaan van 
een aantal voorzichtige aannames. De meeste 
zijn terug te vinden in de tekst bij het exploita-
tieoverzicht in bijlage IV.  Onder voorwaarden 
lijkt er een sluitende exploitatie mogelijk. 

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

• er is sprake van een ‘brede coalitie’ binnen 
het bestuur van de op te richten stichting; 

• de organisatie is op orde en heeft man-
daat, opereert professioneel en eenduidig; 

• er is sprake van een actieve geld- en spon-
sorwerving; 

• er is geen sprake van directe inmenging 
vanuit de kerk; 

• er is geen sprake van directe inmenging 
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2.8 Investering
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Voor de realisatie van de geschetste oplossin-
gen is een investering vereist. Een gedetailleer-
der overzicht van de verwachte investeringen is 
te vinden in bijlage V. 

Een inschatting van de benodigde investering 
is in samenwerking met BURO STIEL / Ron 
Verduijn en Jos Snoek tot stand gekomen. Zij 
hebben ruime ervaring met het ontwerpen en 
bouwen in historische (kerk)gebouwen. Uiter-
aard is er nog geen sprake van een uitgewerkt 
ontwerp. De investeringen zijn daarom ramin-
gen, gebaseerd op kengetallen en ervaring.

Als uitgangspunt voor de raming hebben ge-
diend:
• genoemde bedragen betreffen een indica-

tie van de te verwachten realisatiekosten 
o.b.v. kengetallen;

• hoeveelheden zijn vanuit het schetsontwerp 
globaal berekend;

• genoemde bedragen zijn inclusief kosten 
adviseurs zoals architect, installatieadvi-
seur en constructeur t/m fase uitvoering 
(inclusief toezicht); 

• genoemde bedragen zijn inclusief bijko-
mende kosten als leges omgevingsvergun-
ningen (afhankelijk omvang ingrepen);

• genoemde bedragen zijn exclusief kosten 
voor uitgebreide (bestemmingsplan)proce-
dures, archeologie, verwijderen vervuilde 
grond, onvoorziene asbestsaneringen, 
algemeen onvoorzien, e.d;

• genoemde bedragen zijn exclusief 21% 
BTW; 

• prijspeil 1 november 2019. 

De bedragen zoals weergegeven in de navol-
gende tekst zijn een samenvatting van de in 
Bijlage V opgenomen volledige raming.

De raming bevat verschillende modellen die 
te vinden zijn in bijlage I, II en III (kerkelijk 
gebruik, profaan gebruik (stad) en combina-
tiemodellen. Uiteindelijk is het voorkeursmodel 
weergegeven aan het einde van deze para-
graaf. 

BASIS aanpassingen

De aanpassingen om de kerk in de basis 
geschikt te maken voor nieuw gebruik zijn als 
volgt: 
• Verwijderen van de banken en overige 

losse inventaris

Investering
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MODELLEN KERKELIJK GEBRUIK

Voor de kerkelijke functie zijn er 3 modellen 
ontwikkeld en berekend. Ons advies gaat uit 
van model 2. 
1. Westelijke inbouw met flexibel liturgisch 

centrum + afsluiting koor (€ 340.000)
2. Oostelijke inbouw (koor), (volglazen afslui-

ting (optioneel en exclusief)) (€ 370.000)
3. Nieuwbouw in de kerktuin en aanpassing 

Lourdeskapel (€ 1.140.000)

In alle gevallen: 140 stoelen, verplaatsing 
speeltafel orgel, eigen a/v installaties.

MODELLEN PROFAAN GEBRUIK (STAD)

Voor de profane functies zijn er 5 modellen 
ontwikkeld en berekend. Ons advies gaat uit 
van model 1. 

1. Model objecten op de kerkvloer, inclusief 
losse inventaris (tafels/stoelen), (€ 420.000). 

In de exploitatieprognose is uitgegaan van 
een stapsgewijze realisatie van de objecten: 
in aanvang 33% (€ 140.000), in het 5e jaar 
66% (+ € 140.000) en in het 10e jaar 100%). 

• Waar nodig bouwkundig herstel casco
• Upgrade bestaande annexen
• Upgrade sanitair
• Update verwarming/verlichting/geluid

De geraamde investering bedraagt ca. € 
725.000 exclusief BTW.

BASIS toevoegingen

Aanvullend op genoemde basis aanpassingen 
zijn de volgende toevoegingen van essentieel 
belang om het ‘wiel van Gummarus’ draaiend 
te krijgen (aanjagers): 
• Aanpassen entrees Z en W (glas, tocht, 

miva-toegankelijkheid), (€ 80.000 + € 
80.000)

• Toevoegen signing exterieur
• Toevoegen trap naar de top (€ 600.000)
• Toevoegen inbouw t.b.v. VVV (€ 100.000)
• Toevoegen ‘middenstip’ (€ 40.000)

De geraamde investering bedraagt ca. € 
910.000 exclusief BTW. Hiervan is het over-
grote deel bestemd voor de trap naar de top. 
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ristische, promotionele en toekomstgerichte 
budgetten (gemeente, provincie) en subsidies, 
giften, sponsoring, leningen (bedrijven, particu-
lieren).  

Onderzocht kan worden of enige vorm van 
aandeelhouderschap / mede-eigendom inte-
ressant kan zijn voor benodigde (eenmalige) 
investeringen. De mogelijkheden voor het uitge-
ven van bijvoorbeeld certificaten is inmiddels 
een beproefd middel en zal nader moeten 
worden onderzocht. 

De aanpassingen die nodig zijn om de kerk 
haar nieuwe plek in te laten nemen, komen 
voor rekening van de kerk. De investeringen 
die nodig zijn voor de objecten op de kerk-
vloer en de annexen kunnen plaatsvinden op 
het moment dat er een partij is die de ruimte 
wil huren. 

Conclusie

Realisatie van de in dit haalbaarheidsonder-
zoek voorgestelde ingrepen vergt een stevige 
investering. Dit bedrag is uiteraard afhankelijk 
van allerlei (inhoudelijke) keuzes en voor een 
deel gekoppeld aan gebruik door derden.  
Met name de aanvangsinvestering is hoog, 
zonder dat daar direct baten tegenover staan. 

2. Model hoeken, inclusief 4 stijgpunten, vol-
glazen afsluiting bovenverdieping en separate 
klimaatinstallaties (€ 1.090.000);

3. Model trap, inclusief 1 stijgpunt/lift, separa-
te klimaatinstallaties, verwijderen hoofdorgel 
(€ 1.665.000);

4. Model nieuwe annexen: toevoegen van 
objecten buiten de kerk, nieuwe doorbraken, 
casco, exclusief herbestemmen kappen en sou-
terrain (€ 850.000). 

5. Souterrain toegang en opknap casco 
(€ 160.000).

Voorkeursmodel

Het voorkeurs- en geadviseerde model is 
BASIS (aanpassingen + toevoegingen) + Kerk 
2 (koor) + Stad 1 (losse objecten). 

De volgende uitgangspunten zijn hierbij van 
belang. Voor de basisaanpassingen en -toe-
voegingen is het noodzakelijk dat er middelen 
beschikbaar komen. Hiervoor dient te worden 
gezocht naar de mogelijkheden die de kerk 
heeft (bruidsschat?), koppelingen met toe-
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3.                           TOT SLOT
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1. Het gebouw is van essentieel belang 
als markant beeldmerk van Steenbergen. De 
onontkoombare aanwezigheid in de stad en 
zichtbaarheid in de wijde omgeving is onge-
evenaard in deze omgeving. 

2. Het gebouw vormt het meest centra-
le gebouw maar ook grootste gebouw van 
de kern van Steenbergen. Daarom biedt het 
gebouw veel toekomstvaste potentie, ook in het 
geval van een krimpscenario op lokaal gebied. 

3. Het gebouw is sterk verweven met de 
religieuze en maatschappelijke ontwikkeling 
van Steenbergen en daarmee met de lokale 
bevolking. Dit maakt de betrokkenheid op het 
gebouw zeer groot. 

Conclusie |Gebouw en omgeving



194

Titel

4. Het gebouw kent al sinds de bouw 
twee hoofdassen: een ‘sacrale’ en ‘profane’ as 
(resp. Strieniusplein – Doktersdreefje en Markt 
– Nieuwstad). Door verschillende ruimtelij-
ke ontwikkelingen in de afgelopen decennia 
landen de voorkanten van deze beide assen 
momenteel ongelukkig in de omgeving. 

5. Voor de verdere ontwikkeling van het 
gebouw hebben we een viertal kernwaarden 
opgesteld. Dit zijn het ‘dominante en karak-
teristieke silhouet’, de ‘bijzondere typologie’, 
het ’contrast in beleving’ (rijk en sober) en het 
‘gesamtkunstwerk van Cuypers’. 

 

1. Het gebouw vormde bij de bouw een 
nieuw soort religieus typologisch experiment. 
Het is een samenspel van een basiliek en 
centraalbouw. De Gummaruskerk had hierin 
de primeur. Daarna zijn er meerdere kerken 
gebouwd met deze grondvorm. 

2. Het gebouw is zeer zorgvuldig als 
‘gesamtkunstwerk’ ontworpen door Pierre Cuy-
pers. Op het gehele gebouw is de gulden sne-
de toegepast en zijn elementen van de hand 
van de architect zichtbaar. Het oorspronkelijke 
interieur (en ook exterieur) is nog grotendeels 
in tact. 

3. Het gebouw kent een overweldigende 
en onverwachte ruimtelijkheid. De buitenzijde 
vormt een somber en gesloten kasteel, de bin-
nenzijde een lichte en open kathedraal. 

Conclusie | Gebouw
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36

Beeldbepalend voor omgeving.
Silhouet op diverse schalen.
Karakteristiek silhouet:
• opgaande lijn van volumes,
• vieringtoren hoogtepunt,
• sobere vormgeving.

1. Stedenbouw 
Karakteristiek silhouet 

domineert omgeving

+

+

+

40

Basiliek én centraalbouw: 
zowel horizontale (lengte) als 
verticale oriëntatie.
Vernieuwende ruimtevorm: 
sleutelrol in katholieke kerk-
bouw: trendsetter. 
Twee assen ontstaan: 
religeuze as (basiliek), 
stedelijke as (centraalbouw).

2. Typologie 
Uniek experiment: én basiliek 

én centraalbouw 

+

+

+

+basiliek

centraalbouw

48

Inrichting vormt eenheid.
Afkomstig uit Atelier Cuypers.
Lourdeskapel uniek in 
Nederland.

4. Interieur
Gesamtkunstwerk van Cuypers

+

+

+

44

Contrast koor en schip: (kleur)
rijk <-> meer sober en effen.
Gradatie in schip, vanaf de 
wanden naar het centrum: 
decoratie -> sober.
Lichte steensoort interieur

3. Beleving 
Gradaties tussen rijk en sober

+

+

+

ovaal?

Dominante en karakteristieke silhouet

Contrast in beleving

Bijzondere typologie

Gesamtkunstwerk van Cuypers
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4. De belangrijkste kansen voor de toe-
komst van het gebouw hebben te maken met 
ruimte in en om het gebouw, de beide entrees 
en de ligging en zichtbaarheid van het ge-
bouw. Benutting hiervan kan het gebouw boven 
haar huidige beperkingen uittillen. Voorliggend 
onderzoek geeft hier aanzetten toe. Ook de 
kleinere nieuwe plek die de kerk gaat inne-
men, biedt kansen voor derden. 

5. Tegenover de kansen staat ook een 
aantal stevige bedreigingen. Deze hebben 
deels een relatie met het gebouw zelf: de 
samenhang in het interieur en de aanwezige 
ruimtelijkheid zijn kritische factoren. Ook de 
situatie rond het kerkgebouw (inrichting open-
bare ruimte, verkeerssituatie, kwaliteit bebou-
wing) speelt een grote rol.  

1. Het gebouw kent van fysiek perspec-
tief verschillende sterktes en zwaktes, kansen 
en belemmeringen. 

2. De sterktes (o.a. interieur, ruimte, 
beeldbepalendheid en ligging in de stad) kun-
nen worden ingezet, versterkt en gepromoot. 
Dit vormt een goede ‘uitvalsbasis’ voor de 
toekomst van het gebouw. 

3. Het gebouw kent daarentegen ook 
veel zwaktes.  Deze zwaktes kunnen deels 
worden omgezet in sterktes (o.a. rommeligheid 
en schaal interieur, gesloten exterieur). Voor 
een deel van de zwaktes geldt dat echter 
niet: deze zijn onlosmakelijk met het gebouw 
verbonden (o.a. maat van de kerk in relatie tot 
de directe omgeving). 
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bovenlokale functie kunnen vervullen en heeft 
ondertussen de handen vol aan zichzelf. Dit 
maakt het er voor de toekomst van de Gum-
maruskerk niet makkelijker op. 

5. Het lokale aanbod aan (bovenlokale) 
horeca en detailhandel is beperkt dan wel 
onvoldoende positief gericht op toekomsti-
ge ontwikkelingen. De kansen op succesvolle 
samenwerkingen met de toekomstige Gummar-
uskerk zijn dan ook beperkt. 

6. De directe fysieke context rond de 
huidige Gummaruskerk draagt niet bepaald 
positief bij aan de aantrekkelijkheid ervan en 
connotaties erbij. Vooral de verkeerskundige 
situatie (inclusief parkeren), de kwaliteit van 
de bebouwing rond het Strieniusplein en de 
functies op de Markt zijn hier debet aan. 

1. De ‘context’ van het gebouw bepaalt 
mede de haalbaarheid van een duurzame 
toekomst voor het gebouw. 

2. Toeristisch gezien is Steenbergen bezig 
aan een steviger positionering. Op dit moment 
heeft Steenbergen een beperkte toeristische 
aantrekkingskracht. Mogelijk biedt dit kansen 
voor de toekomst van de Gummaruskerk, zeker 
in verbinding met het verhaal van vestingen en 
forten en Zuiderwaterlinie. Er is echter behoor-
lijk veel ‘concurrentie’ in de omgeving: samen-
werking en onderlinge verbinding is hierin dan 
ook cruciaal. 

3. De lokale bevolking vormt een klei-
ne gemeenschap. Deze gemeenschap is in 
principe te klein om de schaal van de Gum-
maruskerk zelfstandig aan te kunnen, tenzij 
er sprake is van een zeer breed gedragen en 
gesteund concept. 

4. Steenbergen kent een zwakke concur-
rentiepositie in regionaal verband. Het aantal 
bovenlokale aantrekkingspunten is beperkt. De 
regio (Roosendaal, Bergen op Zoom, Zeeland) 
heeft meer kwaliteiten die ook nog een meer 

Conclusie | Context
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Dit wordt ingegeven door de positie en het ka-
rakter van het gebouw, de wens om de Gum-
maruskerk juist weer ‘van de gemeenschap’ 
te maken en de onwenselijkheid om alleen het 
risico te dragen.  

6. Het blijkt niet eenvoudig om het ge-
bouw een markttechnisch haalbare invulling 
te geven. Los van de vraag of dat wenselijk 
is voor de toekomst van het gebouw, is er 
vooralsnog geen ondernemer die het gehele 
gebouw voor zijn rekening wil nemen.

7. Dit heeft o.a. te maken met de locatie, 
de gebouweigenschappen of de monumentali-
teit van het gebouw. De belangrijkste factoren 
zijn echter de lokale ‘afwachtende cultuur’, het 
verzorgingsgebied van het gebouw en concur-
rentiepositie in / van de regio. Belemmerend 
werkt ook dat (nog) niet duidelijk is welke posi-
tie de kerk in gaat nemen in de toekomst. 

1. Wij hebben contact gezocht met 
verschillende partijen ‘rond’ het gebouw. Het 
beeld dat we hier uit konden destilleren is 
eenduidig en herkenbaar. 

2. De lokale gemeenschap bestaat voor 
een aanzienlijk deel uit actieve mensen met 
een goede wil. Veel bewoners bekleden meer-
dere functies en doen mee met verschillende 
activiteiten. 

3. Alle partijen die wij hebben gesproken 
onderkennen het belang en de centrale bete-
kenis van de Gummaruskerk als gebouw. 

4. Het gebouw wordt door bijna ieder-
een gezien als een gebouw met een grote 
waarde voor de gemeenschap. Dit geldt zowel 
vanwege de locatie als de kwaliteit en ruimte 
van het gebouw zelf. Ontmoeting en verbin-
ding zijn daarbij veel voorkomende begrip-
pen. 

5. Niemand wil (of kan) het gebouw 
‘claimen’: juist het ‘gemeenschappelijke’ en het 
‘samen’ voeren de boventoon. 

Conclusie | Consultatie
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8. Partijen stellen als voorwaarde (voor 
welke vorm van participatie dan ook) dat het 
kerkgebouw, de verantwoordelijkheid en de 
zeggenschap los komen te staan van de kerk 
en dat er sprake is van een heldere en eendui-
dige organisatie. 

9. Eventuele (structurele of incidentele) 
financiële of programmatische bijdragen zijn 
denkbaar, onder voornoemde voorwaarde, 
aangevuld met een duidelijk plan voor de 
toekomst. Vooralsnog is de markt nieuwsgierig 
afwachtend.

10. Een grote groep vraagt (aan de ge-
meente Steenbergen) om integrale afstemming 
op het gebied van het lokale vastgoed- en 
accommodatiebeleid. 

Conclusie | Consultatie
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bare toekomst alleen vanwege het behoud van 
deze functie. 

4. De door het Bisdom gehanteerde 
restricties voor het nieuwe gebruik in relatie tot 
het kerkelijk gebruik, zijn door ons zoveel als 
mogelijk gerespecteerd. Ook zijn de wensen 
zoals die in samenspraak met de Parochie en 
de adviseur van het Bisdom opgesteld zijn, 
uitgangspunt geweest voor de voorgestelde 
ontwerpconcepten. Wel zal er nadere uitwer-
king en besluitvorming moeten plaatsvinden op 
dit punt. 

5. Als er geen kerkelijke functie meer in 
het gebouw aanwezig zou zijn, biedt dit - bij 
behoud van de monumentale waarde van het 
gesammtkunstwerk - nauwelijks meer moge-
lijkheden om meer m2 BVO te realiseren. Wel 
zorgt de afwezigheid van een kerkelijke func-
tie wellicht meer helderheid en mogelijk minder 
complexiteit in het beheer en de organisatie. 

1. ‘Gummarus’ staat voor verbinding. 
Verbinding met de historie, cultuur, samenle-
ving, openbare leven, mensen, straat, markt, 
kerk en de ziel en identiteit van het gebouw. 
Deze verbinding komt tot stand in de Gummar-
uskerk die omgedoopt is tot ‘bij Gummarus!’

2. ‘bij Gummarus’ staat voor de rand-
voorwaarde dat alles wat er in en om het 
gebouw plaatsvindt, ‘verbinding’ tot stand 
brengt. Tevens markeert het de plek die het 
gebouw inneemt in Steenbergen en omgeving. 
Dit is in het ontwerp nader uitgewerkt. 

Kerk 

3. In de toekomst maakt de kerkelijke 
functie onderdeel uit van een deel van het 
gebouw. Hiervoor zijn meerdere modellen mo-
gelijk. Wij hebben de kerk een plek gegeven 
in het hoogkoor. Het behoud van de kerkelijke 
functie op de plek in het gebouw is goed voor 
het behoud van meerdere kernwaarden van 
het gebouw. Tevens constateren wij dat de ker-
kelijke functie andere functies niet zodanig in 
de weg staat dat er sprake is van een onhaal

Conclusie | Toekomst



206

Titel

lange duur naar verwachting de meeste kans 
van slagen, onder voorwaarde dat er sprake is 
van een goede organisatiestructuur. 

11. Het gebouw is zeer geschikt om te 
dienen als oriëntatie- en vertrekpunt voor 
toeristische en culturele bezoekers. Dit is door 
ons ruimtelijk uitgewerkt en vraagt steun vanuit 
publieke middelen. 

12. Behoudens deze ‘centrale functie’ is 
er ruimte voor een aantal semi-commerciële 
functies die zich nu nog verspreid over de 
stad bevinden. Enkele commerciële functies die 
zich kunnen verbinden met de andere functies 
zorgen voor verdere haalbaarheid en ‘traffic’ 
(hotel, B en B, horeca). 

13. De ruimte van de kerkzaal blijft 
geschikt voor grotere bijeenkomsten en evene-
menten. 

14. De verbinding van het oorspronkelijke 
verhaal van het gebouw met de toekomst en 
de aanwezigheid van de kerkelijke functie zul-
len de identiteit van het gebouw versterken en 
onderscheidend werken t.o.v. de concurrentie.  

6. Het gebouw zal voor Steenbergen de 
meeste waarde toevoegen als het openbare 
karakter behouden blijft en versterkt wordt.  
Alleen zo kan de (meer dan noodzakelijke) 
verbinding met de lokale bevolking worden 
gelegd. Dit vormt het uitgangspunt voor de 
verdere uitwerking. 

7. Het gebouw biedt mogelijkheden om 
zowel de kerkelijke als meer (semi-)commercië-
le functies te bevatten. 

8. Een private functie (bijvoorbeeld 
‘wonen’) is om reden van openbare toeganke-
lijkheid en vanwege het monumentale karakter 
niet wenselijk. 

9. Een monofunctionele invulling (bij-
voorbeeld alleen detailhandel) is om reden 
van economische haalbaarheid niet mogelijk. 
Hiervoor is de markt in de omgeving te klein, 
de vraag te beperkt en het ondernemersrisico 
navenant groot. Tevens is dat lastig combineren 
met een actieve kerkelijke functie. 

10. Een poly-functionele invulling (meer-
der soorten functies tegelijkertijd) heeft op de 

Conclusie |Toekomst gebouw
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1. Het gebouw wordt in materiële zin op 
de kaart gezet door het bereikbaar maken 
van de buitenomloop en het beklimmen van de 
koepel. Dit versterkt de huidige functie van de 
Gummarus van ‘kijken en bekeken worden’ en 
plaatst het gebouw in het pers pectief van de 
regio. 

2. Deze fysieke invulling wordt gecom-
bineerd met een publieks-(trekkende) functie 
als de VVV en toeristische rondleidingen in het 
gebouw en de stad. 

3. Het gebouw wordt qua uitstraling 
geopend. Allereerst worden de portalen 
opgeknapt en voorzien van glazen deuren. 
Verder zijn toekomstige precisie-ingrepen in 
en rond het gebouw en de herinrichting van de 
openbare ruimte van wezenlijk belang voor 
een open en toegankelijke uitstraling van dit 
‘kasteel’.

4. Het gebouw zal meer zijn voor ‘toe-
vallige voorbijgangers’ en toeristisch bezoek. 
Als er tegelijkertijd meer activiteiten worden 
georganiseerd (bijeenkomsten, evenementen, 

Conclusie | Ingrepen
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de koppeling tussen de Gummaruskerk en de 
Markt moeten herstellen. Dit is van groot be-
lang voor de verbinding van het gebouw met 
‘het publiek’. 

8. De pleinen ten noorden en westen van 
de Gummaruskerk krijgen een verblijfskarak-
ter. Dit betekent dat de verkeersfunctie (par-
keren) anders wordt ingevuld en de kwaliteit 
van de bebouwing toeneemt. Hiermee kan 
de Gummaruskerk veel beter de verbinding 
aangaan met de fysieke context en daarmee 
de omgeving. Bovendien krijgt zij zo weer een 
relatie met de historische stadsontwikkeling. 

concerten etc.) zal dit het gebouw meer op 
de kaart zetten en de ontwikkeling richting 
toekomst in gang zetten. De aanstaande acti-
viteiten rond Steenbergen 750 jaar (2022) zijn 
hiervoor een uitgelezen kans. 

5. Het gebouw en het gebruik ervan zal 
verder in de loop van de tijd worden inge-
vuld. Hiervoor zullen nadere gesprekken met 
ondernemers en organisaties plaatsvinden. Als 
eerste is een kwaliteitsvolle horecagelegenheid 
gewenst. Die wordt in dit deel van de binnen-
stad gemist en kan zorgen voor meer ‘traffic’. 

6. Ruimtelijke randvoorwaarden voor 
de nadere invulling zijn in hoofdlijn door ons 
opgesteld en dienen te worden uitgewerkt en 
bewaakt gedurende het verdere proces. Hier-
mee wordt voorkomen dat er sprake zal zijn 
van een onsamenhangende en verrommelde 
invulling die de monumentaliteit en ruimtelijk-
heid onder druk zet.  

7. De directe omgeving van de Gum-
maruskerk is sterk mede bepalend voor een 
duurzame toekomst. Het gemeentelijk ver-
keer- en vervoersplan voor de binnenstad zal 
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1. Het meest passende organisatiemodel 
voor de toekomstige zelfstandige exploitatie 
los van de kerk is een stichting met een breed 
samengesteld bestuur en directie. Voor het 
overige is een goed geoliede uitvoeringsorga-
nisatie voorwaarde voor het behoud van het 
gebouw voor de toekomst. 

2. De op te richten stichting dient los te 
staan van de kerk (en van de gemeente Steen-
bergen). Deze stichting moet onafhankelijk 
kunnen opereren.  

3. Deze stichting is idealiter ook verant-
woordelijk voor het eigendom van het gebouw. 
Dit kan – afhankelijk van de wensen van de 
huidige eigenaar – in de vorm van langdurige 
erfpacht.

4. Een goede invulling en programmering 
kan alleen ontstaan in samenwerking met der-
den en bij aansluiting op stedelijke activiteiten. 
Daarom zal de stichting allianties en ‘vaste’ 
samenwerkingen aangaan met organisaties in 
en rond Steenbergen. 

Conclusie | Organisatie
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Titel

accommodatiebeleid. 

5. De exploitatie vraagt structurele 
ondersteuning van personen of bedrijven die 
zich op enige wijze betrokken weten bij het 
gebouw. 

Investering

1. De voorgestelde ingrepen vragen 
een stevige investering. Deze investering is 
voor een deel te faseren en voor een deel 
gerelateerd aan feitelijke marktvraag (en dus 
huuropbrengsten). 

2. Een forse aanvangsinvestering is 
onvermijdelijk, maar wel noodzakelijk om de 
nieuwe toekomst te starten. Hier wordt creati-
viteit en warme financiële betrokkenheid van 
zowel kerk als gemeente als vele anderen 
gevraagd.  

1. Het ontwikkelen van een gezonde ex-
ploitatie is denkbaar, maar zal niet eenvoudig 
zijn. Belangrijke en bepalende factor vormt het 
onderhoud en de mate waarin hiervoor reser-
vering plaatsvindt en de mate waarin hiervoor 
subsidies worden verkregen. 

2. Een gezonde exploitatie is alleen mo-
gelijk bij een goede, professionele organisatie 
die gericht is op samenwerking met derden en 
extern is georiënteerd.

3. Het behoud van de kerkelijke functie 
vormt ook een pijler onder de toekomstige 
exploitatie. 

4. De rol van de gemeente Steenbergen 
op het gebied van ruimtelijke ordening en 
accommodatiebeleid belemmert vooralsnog in 
redelijke mate een voltreffer waar het gaat 
om het toekomstig gebruik en exploitatie van 
de Gummaruskerk. Sterker nog: dit beleid 
ondermijnt een gezonde toekomst van het 
kerkgebouw. Concreet denken wij o.a. aan de 
keuze voor een solitair nieuw hotel aan de A4, 
decentralisatie van de bibliotheek en versnip-
perd / afwezig cultureel en maatschappelijk 

Conclusie  | Exploitatie
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1. De eerste stap in de richting van de 
toekomst van de Gummaruskerk moet gezet 
worden door de kerk zelf. Duidelijkheid over 
de positie van de kerk (in gebouw, organisatie 
en beheer) is voorwaarde om een volgende 
stap te kunnen zetten.

2. De Gummaruskerk is nauw verbonden 
met en van groot belang voor Steenbergen. 
Het gemeentebestuur (College en Raad) dient 
zich hiervan te vergewissen en zich eenduidig 
achter dit belang te scharen. Tegenstrijdige 
signalen vanuit de politieke werkelijkheid zijn 
als zand in de raderen voor de toekomst van 
de Gummaruskerk. 

3. Het oprichten van een - van de kerk 
onafhankelijke – juridische entiteit die verant-
woordelijk is voor het beheer en de exploitatie 
van de Gummaruskerk is een belangrijke twee-
de stap. Juist de onafhankelijkheid van deze 
entiteit zorgt voor verbinding met organisaties 
buiten de huidige scoop. Deze entiteit kan het 
proces verder vormgeven en uitwerken. 

Conclusie | Proces
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6. Dit betekent dat beleid en ontwikke-
lingen op het gebied van maatschappij, cultuur 
en toerisme nadrukkelijk worden afgestemd op 
de toekomst van de Gummaruskerk en de toe-
komst van Steenbergen. Verspreiding van ‘ge-
meenschapsfuncties’ komt hier niet ten goede 
aan. Hierbij denken we o.a. aan de keuze voor 
een hotel aan de snelweg A4, decentralisatie 
van de bibliotheek, versnipperd / afwezig 
cultureel en maatschappelijk accommodatiebe-
leid. 

7. Het besef dat de Gummaruskerk voor 
eenieder in Steenbergen van belang is, dient 
ook nader onder de aandacht te worden 
gebracht bij de ‘gewone inwoner’ van Steen-
bergen. De brede steun van de bewoners is 
onmisbaar. 

4. Het huidige (gemeentelijk) beleid op 
het gebied van vastgoed- en stadsontwikkeling 
is te versnipperd, heeft te veel een ad-hoc ka-
rakter en is vaak sectoraal van aard. Het ge-
volg hiervan is dat ontwikkelingen tegelijkertijd 
een mogelijk positief, maar ook vaak negatief 
effect kennen. Dit werkt voor de toekomst van 
de Gummaruskerk verlammend. 

5. Vanuit de gemeente Steenbergen zijn 
lef, durf en keuzes nodig, vooral op het gebied 
van locatie-, vastgoed- en accommodatie-
beleid. Dit is noodzakelijk voor de toekomst 
van het gebouw, maar ook van Steenbergen 
zelf. De Gummaruskerk verdient het om in alle 
opzichten hèt boegbeeld van Steenbergen te 
worden.
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(in willekeurige volgorde)

1. Er is in het achterliggende jaar veel 
gedaan om de Gummaruskerk onder de aan-
dacht te brengen bij een breder publiek. De 
urgentie van een haalbare toekomst voor de 
Gummaruskerk dient echter nog veel nadruk-
kelijker in beeld gebracht te worden. 

2. Ga / blijf als gemeente met de kerk 
in gesprek om het proces zo snel mogelijk op 
gang te brengen. De kerk zal een duidelijke 
uitspraak moeten doen. 

3. Vanwege de publieke betekenis van 
het gebouw is de gemeente de aangewezen 
partij om het voortouw te nemen bij de verde-
re stappen. Pak die rol op, zorg voor heldere 
en snelle besluitvorming. 

4. Blijf als gemeente niet hangen in 
bijvoorbeeld discussies rond de verhoudingen 
tussen ‘kerk en staat’.  Daarvoor is het belang 
van het behoud van het gebouw te groot en te 
breed. 

5. Stem als gemeente het accommoda-
tie- en vastgoedbeleid gefaseerd af op de 
toekomst van de Gummaruskerk. Dit hoeft niet 

op stel en sprong, maar de richting dient wel 
vanaf heden te worden ingezet. 

6. Stel een soort beeldkwaliteitsplan 
op en stel een ‘supervisor’ aan. Supervisie 
blijft namelijk gedurende de uitontwikkeling 
en realisatie van het concept van het gebouw 
noodzakelijk. Dit is belangrijk om de benodig-
de flexibiliteit, maar ook (conceptuele) samen-
hang te behouden, de monumentwaarde en de 
ruimtelijkheid te bewaren en versterken. 

7. Zorg voor een projectorganisatie met 
mandaat, een heldere en eenduidige communi-
catie. 

8. Zoek zo snel als mogelijk een aantal 
kandidaat-stichtingsbestuursleden die de ver-
dere uitwerking – al dan niet met gebruikma-
king van externe expertise - op zich nemen. 

9. Laat een meerjarenonderhoudsplan 
opstellen. Dit geeft inzicht in de huidige bouw-
kundige staat en de te verwachten kosten voor 
het onderhoud in de komende jaren. 

Aanbevelingen
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TitelBronnenlijst

Literatuur t.b.v. historisch onderzoek

C. Slokkers, A. Delahaye, 75 jaren St. Gum-
marus-kerk van Steenbergen, 1978

H.E. Wesselink, Een sterke toren in het midden 
der stad. Verleden, heden en toekomst van 
bedreigde Nederlandse kerkgebouwen, 2018

H. Berens (red.), P.J.H. Cuypers (1827-1921). 
Het complete werk, 2007

F.J.J. Kimmel, Registratierapport Catharijne 
Convent. Inventaris van het kunst- en cultuurbe-
zit, 1990

H.P.R. Rosenberg, Cuypers als kerkenbouwer, 
1985

A. van de Par en J. Peeters, De Sint Gummar-
uskerk 1903 - 2003. Honderd jaar foto’s van 
een kanjermonument, 2003

A.J. Looyenga, De Sint Gummaruskerk te 
Steenbergen, 2003

Boek Gummaruskerk, 13 november 2016

Websites t.b.v. historisch onderzoek

Kerkenkaart van Nederland 1800 - 1970: 
http://geoplaza.vu.nl/cms/maps/291-kerken-
kaart

Inventarisatie archief J.T.J. Cuyers, Het 
Nieuwe Instituut:  https://web.archive.org/
web/20090901041335/http://www.nai.nl/
collectie/archievenverzamelingen/geinventari-
seerd/detailgeinventariseerd/_rp_left1_ele-
mentId/1_42240

Gemeente St. Gummarus: gummaruskerk.nl
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           BIJLAGEN





I           Modellen kerkelijk gebruik
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1 DDEE  KKEERRKK  AAAANN  DDEE  WWEESSTTKKAANNTT

1 DDEE  KKEERRKK  AAAANN  DDEE  WWEESSTTKKAANNTT

Model 1 | De kerk aan de westkant
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1 DDEE  KKEERRKK  AAAANN  DDEE  WWEESSTTKKAANNTT

1 DDEE  KKEERRKK  AAAANN  DDEE  WWEESSTTKKAANNTT

Model 1 |Criteria
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1 monumentale waarde
2 ruimtelijke meerwaarde interieur
3 ruimtelijke meerwaarde exterieur
4 religieuze waarde
5 praktische bruikbaarheid combinatie
6 omvang ingreep 
7 extra m2's BVO 90 740 n.t.b.

8 commerciele waarde pm pm pm

9 afzetbaarheid in de markt pm pm pm

1. Portaalvariant
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2 DDEE  KKEERRKK  IINN  HHEETT  KKOOOORR

2 DDEE  KKEERRKK  IINN  HHEETT  KKOOOORR

Model 2 | De kerk in het koor
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2 DDEE  KKEERRKK  IINN  HHEETT  KKOOOORR

2 DDEE  KKEERRKK  IINN  HHEETT  KKOOOORR

Model 2 |Criteria

Criteria: A
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1 monumentale waarde
2 ruimtelijke meerwaarde interieur
3 ruimtelijke meerwaarde exterieur
4 religieuze waarde
5 praktische bruikbaarheid combinatie
6 omvang ingreep 
7 extra m2's BVO 90 740 850 n.t.b.

8 commerciele waarde pm pm pm pm

9 afzetbaarheid in de markt pm pm pm pm

2. Koorvariant
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3 DDEE  KKEERRKK  IINN  DDEE  KKEERRKKTTUUIINN

3 DDEE  KKEERRKK  IINN  DDEE  KKEERRKKTTUUIINN

Model 3 | De kerk in de tuin
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3 DDEE  KKEERRKK  IINN  DDEE  KKEERRKKTTUUIINN

3 DDEE  KKEERRKK  IINN  DDEE  KKEERRKKTTUUIINN

Criteria: A
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1 monumentale waarde
2 ruimtelijke meerwaarde interieur
3 ruimtelijke meerwaarde exterieur
4 religieuze waarde
5 praktische bruikbaarheid combinatie
6 omvang ingreep 
7 extra m2's BVO 90+300 740+300 950+300

8 commerciele waarde pm pm pm

9 afzetbaarheid in de markt pm pm pm

3. Tuinvariant 

Model 3 |Criteria





II           Modellen profaan gebruik
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A OOPPEENN  KKEERRKKVVLLOOEERR
BBooeekkwwiinnkkeell  –– MMaarrkktthhaall  –– WWiinnkkeell  –– TTrroouuwwllooccaattiiee  –– EExxppoossiittiieerruuiimmttee  –– CCoonncceerrttzzaaaall  –– KKlliimmhhaall –– SScchhaaaattssbbaaaann  
SSppoorrtthhaall  -- ZZwweemmbbaadd

Model A | Open kerkvloer
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B RRUUIIMMTTEE  IINN  DDEE  HHOOEEKKEENN  (model Vught)
AAtteelliieerrss  –– BBiioossccoooopp  –– ccoonncceerrttzzaaaall  –– EExxppoossiittiieerruuiimmttee  –– MMuusseeuumm  –– MMuuzziieekksscchhooooll  –– TThheeaatteerr  –– BB&&BB  –– HHootteell  ––
RReessttaauurraanntt  –– VVeerrggaaddeerrllooccaattiiee  –– BBiibblliiootthheeeekk  –– BBiijjeeeennkkoommssttrruuiimmttee  –– GGeemmeeeennsscchhaappsshhuuiiss  –– RRoouuwwcceennttrruumm  ––
DDaannsssscchhooooll  –– FFiittnneessss  -- VVVVVV  -- BBiijjzzoonnddeerree  wwoooonnvvoorrmm  –– CCoonnccrreesscceennttrruumm

Model B | Ruimte in de hoeken
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C MMAAXXIIMMAALLEE  IINNBBOOUUWW
BBeeddrriijjffssrruuiimmttee  –– KKaannttoorreenn  –– DDaaggbbeesstteeddiinngg  –– GGeezzoonnddhheeiiddsscceennttrruumm  –– KKiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff  –– MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  
oorrggaanniissaattiiee  –– SScchhooooll  –– ZZoorrggcceennttrruumm  -- WWoonneenn

Model C | Maximale inbouw

C MMAAXXIIMMAALLEE  IINNBBOOUUWW
BBeeddrriijjffssrruuiimmttee  –– KKaannttoorreenn  –– DDaaggbbeesstteeddiinngg  –– GGeezzoonnddhheeiiddsscceennttrruumm  –– KKiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff  –– MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  
oorrggaanniissaattiiee  –– SScchhooooll  –– ZZoorrggcceennttrruumm  -- WWoonneenn
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C MMAAXXIIMMAALLEE  IINNBBOOUUWW
BBeeddrriijjffssrruuiimmttee  –– KKaannttoorreenn  –– DDaaggbbeesstteeddiinngg  –– GGeezzoonnddhheeiiddsscceennttrruumm  –– KKiinnddeerrddaaggvveerrbblliijjff  –– MMaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  
oorrggaanniissaattiiee  –– SScchhooooll  –– ZZoorrggcceennttrruumm  -- WWoonneenn
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Model D | Ruimte buiten de kerk
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III          Modellen gecombineerd gebruik
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2A + Beperkte, reversibele 
ingreep 
+ behoud ruimtelijkheid
+ Hoogkoor blijft 
hoogtepunt

+ Meest spirituele plek
+ groei- en 
krimpmogelijkheden
- Eigen entree via kerk of 
annexen

+ Grote kerkvloer als 
bruikbaar plein
- Profane, doorgaande 
route
- Weinig 
inpassingsmogelijkheden 
voor nieuwe functies

+ Beperkt Kerk als stadsplein met 
doorgaande ‘profane’ 
route
Nieuwe koorkerk werkt 
iconisch

MONUMENT RELIGIEUS GEBRUIK PRAKTISCH GEBRUIK OMVANG INGREEP MEERWAARDE

Model 2A 
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Model 2D
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3D + Structuur van zijbeuken 
blijft intact
- Zeer grote ingreep met 
ruimtelijk impact, zowel in 
in- als exterieur

+ Een nieuw en efficiënt 
gebouw
+ Volledig separaat
- Binding met de kerk 
beperkt

+ Kerkvloer is volledig 
profaan te bestemmen
+ Gelijktijdigheid geen 
probleem
+ Grote mate van 
functioneel oppervlak

- Zeer groot De kerk krijgt een volledig 
nieuwe beleving en 
bestemming

MONUMENT RELIGIEUS GEBRUIK PRAKTISCH GEBRUIK OMVANG INGREEP MEERWAARDE

Model 3D





IV Exploitatie
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Exploitatieprognose

Gummarus Steenbergen
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Baten Gummarus 
vaste verhuur (kerk) € 0 € 40.000 € 30.000 € 25.000
vaste verhuur (derden) € 0 € 11.263 € 42.250 € 74.588 zie aparte tabel met m2's verhuurbaar
variabele verhuur € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000
buffet € 1.000 € 4.000 € 10.000
vleugel € 0 € 1.000 € 5.000
doorbelasting energie huurders en kerk € 7.500 € 15.000 € 25.000
offerkist € 1.000 € 2.000 € 3.000
giften / structurele sponsoring € 5.000 € 7.500 € 10.000 20x €500 of 10x €1.000 pj
Vrienden van de Gummarus € 7.500 € 12.500 € 20.000 40x €500 of 80x €250 of 200x €100 pj
Toerisme (rondleiding, toren, verkoop) € 2.500 € 7.500 € 15.000 3000x €3 (toren), 500x €3 (rondleiding),  €5.000 (verkoop)
subsidies € 10.000 € 20.000 € 42.500 onderhoudssubsidies (gem. 50%)

Subtotaal baten Gummarus: € 0 € 95.763 € 161.750 € 260.088

Lasten Gummarus
onderhoudsfonds € 14.744 € 20.000 € 40.000 € 85.000 reservering
onderhoud 'gewoon' € 3.099 € 2.000 € 4.000 € 6.000
energie € 19.984 € 20.000 € 25.000 € 30.000
belastingen en verzekeringen € 11.462 € 15.000 € 17.500 € 20.000
rente / afschrijvingen € 0 € 0 € 0 € 0
administatie en beheer € 4.000 € 5.000 € 6.000
personeel dienstverband € 40.000 € 50.000 € 60.000 0,6 fte, incl. werkgeversdeel
PR € 10.000 € 7.500 € 5.000
divers € 992 € 2.000 € 4.000 € 5.000

Subtotaal lasten Gummarus: € 49.290 € 111.000 € 149.000 € 212.000

SSaallddoo  bbaatteenn  --  llaasstteenn  GGuummmmaarruuss ::  -€ 49.290 --€€  1155..223377 €€  1122..775500 €€  4488..008888
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Exploitatie | verhuurbare m2 ’s

Gummarus Steenbergen
Ruimten m2 functie €/m2/jaar jaar 1 jaar 5 jaar 10

kerkzaal 250 diverse inbouwen € 125 € 10.313 € 20.625 € 31.250
ruimte 1 (Marktportaal links) 0 sanitair algemeen € 100 € 0 € 0 € 0
ruimte 2 (Marktportaal rechts) 0 keuken algemeen € 100 € 0 € 0 € 0
ruimte 3 (Marktzaal) 40 detailhandel / kantoor € 100 € 0 € 4.000 € 4.000
ruimte 3.1 (boven Marktzaal) 30 hotel / B en B € 50 € 0 € 750 € 1.500
ruimte 4 (sacristie) 35 kerk inclusief inclusief inclusief
ruimte 4.1 (boven sacristie) 25 kerk inclusief inclusief inclusief
Lourdeskapel 95 losse verhuur / film € 50 € 950 € 2.375 € 3.088
souterrain onder koor 100 horeca / divers € 90 € 0 € 4.500 € 9.000
aanbouw ZW 100 horeca  € 100 € 0 € 10.000 € 10.000
aanbouw NW 120 divers € 100 € 0 € 0 € 0
aanbouw NO 120 divers € 100 € 0 € 0 € 12.000
zolders 150 hotel / B en B € 50 € 0 € 0 € 3.750

Totaal exclusief kerk: € 11.263 € 42.250 € 74.588

hoogkoor 335 kerk € 75 € 40.000 € 30.000 € 25.000

Totaal: € 51.263 € 72.250 € 99.588

5

6

7

8

9

10

A

B

*De nummers en letters corresponderen met die op de plattegrond op de volgende pagina.
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Ruimtenummering

1 3

3.1

4.1

4

2

op verdieping

op verdieping

5

6

7

8 9 10

A B
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Er is in dit verhuuroverzicht gerekend met 
een gemiddelde huurprijs exclusief BTW van 
€ 100,-/m2/jaar, exclusief energie, inclusief 
gebruik van nevenruimtes als pantry en toilet-
ten. Dit bedrag is gemiddeld aanvaardbaar 
voor zowel commerciële als semi-commerciële 
partijen. 

Voor de verschillende inbouwen in de kerkzaal 
is gerekend met een iets hoger bedrag (€ 
125/m2/jaar. Dit heeft te maken met de mo-
gelijkheid dat deze gebruikers ook delen van 
de kerkzaal die buiten hun directe m2’s vallen, 
zullen gebruiken. 

Voor de ruimtes die in gebruik zullen zijn voor 
nachtelijk verblijf (hotel, B en B) is gerekend 
met een omrekenfactor die gemiddeld neer-
komt op ca. € 50/m2/jaar. De Lourdeskapel 
zal gebruikt worden als bijeenkomstruimte / 
vergaderzaal en mogelijk als filmzaal, voor 
niet-structurele verhuur. Ook hier is gerekend 
met eenzelfde omrekenfactor. 

Uitbreiding van het gebouw met m2’s zal in 
eerste instantie alleen aan de zuidwestzijde 
plaatsvinden. Hier komt een horeca-gelegen-
heid. Vervolgens kan – op basis van vraag 
uit de markt – een tweetal uitbreidingen aan 
de noordzijde plaatsvinden. Met verhuurop-
brengsten vanuit deze laatste twee is voorals-
nog niet gerekend. 

Verhuurbare m2 ’s





V Investering
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Investeringsraming

BASIS aanpassingen:
- verwijderen van de banken en overige losse inventaris 30.000€              
- upgrade annexen en portalen 130.000€            
- upgrade sanitair 150.000€            
- update verwarming/verlichting/geluid 415.000€            

subtotaal 725.000€            

BASIS toevoegingen:
- aanpassen entrees (glas, tocht, miva-toegankelijkheid) 160.000€            
- toevoegen signing exterieur 10.000€              
- toevoegen trap naar de top 600.000€            
- toevoegen inbouw t.b.v. VVV 100.000€            
- toevoegen ‘middenstip’ 40.000€              

subtotaal 910.000€            
totaal basis 1.635.000€         

OPTIES KERK
1 westelijke inbouw met flexibel liturgisch centrum + afsluiting koor 340.000€            
2 oostelijke inbouw, volglazen afsluiting optioneel (niet doorberekend) 370.000€            
3 nieuwbouw in de kerktuin en aanpassing Lourdeskapel 1.140.000€         

* in alle gevallen: 140 stoelen, verplaatsing speeltafel orgel, eigen a/v installaties

OPTIES STAD
1 model objecten op de kerkvloer, inclusief losse inventaris (tafels/stoelen) 420.000€            
2 model hoeken, 4 stijgpunten, volglazen afsl. bovenverd. en sep. klimaatinstall. 1.090.000€         
3 model trap, inclusief 1 stijgpunt/lift, separate klimaatinstall., verwijd. hoofdorgel 1.665.000€         
4 model annexen: toevoegen objecten buiten kerk, nwe doorbraken 850.000€            

totaal basis + opties, per scenario

5 model ontsluiten souterrain vanuit apsissen 160.000€            
totaal basis + opties, per scenario + optie stad 5

OVERZICHT
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TitelDenkbare functies

1. commerciële detailhandel / 
commercieel kortverblijf

6. wonen

3. publiek cultureel / toeristisch

4. zakelijk

5. sport

2. sociaal / maatschappelijk / cultureel

boekwinkel

fitness

concertzaal

bibliotheek
bijeenkomstruimte

dagbesteding

maatschappelijke organisaties
gemeenschapshuis

kinderdagverblijf

school

rouwcentrum
trouwlocatie

atelierruimte
muziekschool

markthal

klimhal

theater

versmarkt

schaatsbaan

expositieruimte

bedrijfsruimte

vergaderlocatiewonen

horeca

zwembad

VVV

hotel

congrescentrum

bioscoop

bed & breakfast

sporthal

museum

kantoor

kleine ondernemingen

wonen met zorg

bijzonder woonvorm

zorgcentrum
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Titel

A
Open kerkvloer

B
Ruimte in de hoeken

C
Maximale inbouw

D
Ruimte buiten de kerk

1. commerciële 
detailhandel / 
commercieel 
kortverblijf

boekwinkel
markthal
winkel

bed & breakfast
hotel 
restaurant

hotel

2. sociaal / 
maatschappelijk / 
cultureel

trouwlocatie ateliers
muziekschool
bibliotheek
bijeenkomstruimte
gemeenschapshuis
rouwcentrum

dagbesteding
gezondheids-
centrum
kinderdagverblijf
maatschappelijke 
organisaties
school
gezondheidscentrum

3. publiek cultureel / 
toeristisch

expositieruimte
concertzaal

theater
bioscoop
concertzaal
expositieruimte
museum

4. zakelijk vergaderlocatie
congrescentrum

bedrijfsruimte
kantoren

kleine ondernemingen

5. sport klimhal
schaatsbaan
sporthal
zwembad

dansschool
fitness

6. wonen bijzondere woonvorm zorgcentrum
wonen

wonen met zorg

Logische combinaties
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TitelAfweging denkbare functies

vanuit functie meest logisch
vanuit functie enigszins logisch / denkbaar
vanuit functie minst logisch / denkbaar

exploitatie behoud 
kwaliteiten 
gebouw?

in combinatie met 
kerkelijk gebruik?

toegankelijkheid

1. commerciële 
detailhandel / 
commercieel 
kortverblijf

2. sociaal / 
maatschappelijk / 
cultureel

3. publiek 
cultureel / 
toeristisch

4. bedrijf

5. sport

6. wonen
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