
herontwikkeling H. Antonius abt kerk

Malden Maart 2022

Flow architecten - D&M properties - ACM vastgoed groep



2

B

voordelen
1. gebruik en beleving van de kerk kwalitatief 

hoog

2. kerk is blijft een zelfstandige eenheid

3. kerkgebouw aan pleinzijde beeldender

4. kwalitatief wonen tweezijdig  

gericht

5. wonen rondom een hof

6. menging kerk en commerciële functie 

mogelijk 

7. glas in lood na herplaatsing maximale 

beleving kerk

nadelen
1. grote ingreep bestaande structuur kerk

functie

kerk

wonen

commercieel/ dienstverlening

groen

appartement orientatie

Onderlegger door Otto van Dijk i.s.m. AVD architectuur

vervolg | concept ontwikkeling

Concept 3
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nieuwe ruimte kerk

nieuw altaar

waterspuwer behouden

nieuwbouw

glas in lood als bestaand

gewelf wordt onderdeel van de 

kloostertuin

omzetten naar klooster-

hof

nieuwe entree

maria kapel behouden

klokkentoren behouden

netto opp.

ca 640m2

bestaande achterwand over laten gaan in de 

nieuw bouw

trap gebruiken als vluchtroute app.

Onderlegger door Otto van Dijk i.s.m. AVD architectuur

vervolg | concept ontwikkeling
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begane grond

klooster
hof

binnen
tuin

verdieping 3verdieping 2

verdieping 1

Functie

  kerk

  wonen

  commercieel/ dienstverlening

  wonen algemeen

  routing

  orientatie appartementen

Realisatie GO
• 43% - 60m2

• 22% - 80m2 +
• 35% - 100m2 +

Totaal 30-35 woningen

Totaal 37 woningen

vervolg | concept ontwikkeling
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maria kapel

nieuwe entree

nieuwe bebouwing

achterwand

vergelijkbaar 
koor

commerciëel/ dien-
stverlening

vergelijkbaar 
altaar

terugplaatsen bestaand glas in 
lood

klokken toren

Elementen Kerk - vernieuwing en verplaatsing

Kerk concept
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C

sa
cr

is
tie

maria
kapel

garderobe

berging

klokkentoren
toiletten

altaarorgel

kloostertuin

entree

pa
nt

ry

Normale bezetting  ca. 300 personen

Maximale bezetting ca. 375 personen 

 

Functioneel programma

• Entree (portaal)

• Dames en heren toilet  

+ invalide toilet

• Garderobe

• Koor

• Pantry met keuken

• Sacristie met werkplek, 

vergadertafel en kluis

• Maria kapel

• Altaar en orgel

• Berging

installaties op verdieping

Indeling en plattegrond Kerk

vervolg | kerk concept



7

C

sa
cr

is
tie maria

kapel

garderobe

klokkentoren

toilet

altaar

entree

pantry

orgel

toilet

Kloosterhof

Appartement en 
commersiele 

dienstverlening

weergave 3D indeling kerk

vervolg | concept ontwikkeling
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sa
cr

is
tie

maria
kapel

garderobe

berging

klokkentoren
toiletten

altaar

kloostertuin

entree

pa
nt

ry

gordijn ter afsluiting van het 

altaar en het orgel. 

een beamerscherm vanuit het 

plafond.

een beamer vanaf het koor.

installaties op verdieping

Indeling en plattegrond Kerk - ander gebruik

vervolg | concept ontwikkeling
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CVerbeelding | plein aanzicht
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3D weergave interieur kerk bestaand interieur

Verbeelding | interieur
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Cvervolg | verbeelding interieur
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Cvervolg | verbeelding interieur
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1. kerk
2. nieuwbouw
3. nieuwbouw n.t.b.

4. plein
5. hof
6. brink

7. kerkhof
8. kloosterhof
9. binnentuin

• 43% - 60m2

• 22% - 80m2 +
• 35% - 100m2 +

Totaal 37 woningen
GO

Stedenbouwkundig plan
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P1
P2

P1 parkeren onder de nieuwbouw (privé)
P2 parkeren onder het plein (privé en openbaar)

Parkeren
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DVerbeelding | vogelvlucht
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Dvervolg | verbeelding vogelvlucht
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Dvervolg | verbeelding vogelvlucht
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 waterstraat

 de brink het plein het hofje

trap met groen

openbare ruimte
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kloosterhof

structuur kadersbio diversiteit

rust

kloosterhof
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Orginele tekening J. Bijnen nieuw ontwerp Flow architecten

van J. Bijnen naar nu
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