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Bij het maken van dit ontwerpconcept voor
twee nieuwe portalen van de Eusebius kerk in
Arnhem, heb ik mij laten inspireren door de
rijzige opgaande lijnen van deze monumentale
gotische kerk en haar expressieve en fraaie
gewelven.

ln maatvoering en vorm refereren de nieuwe
entree's aan de beeldtaal en karakteristiek van

de gotische kerkbouw. ln de materialisering en

detaillering zijn de nieuwe portalen echter
onmiskenbaar het productie van deze tijd. De

entreeportalen zijn daarmee een duidelijk
nieuwe toevoeging aan het gebouw maar doen
geen afbreuk aan de monumentale karakter van
de kerk. Ze voegen een nieuwe 'tijdloog' I
'beeldloag' toe, zoals ook het gebouw een
nieuwe functie heeft gekregen. Ze verbeelden
daarmee de nieuwe impuls die de kerk heeft
gekregen voor de stad als eigentijdse,
inspirerende en cultureel ontmoetingsplek
rond exposities, muziek en evenementen.

lk heb er voor gekozen om de nieuwe

entreeportalen ook een duidelijk gezicht naar
buiten te geven, De krachtige vorm spreekt aan,

ook vanaf grotere afstand, gezien vanuit de
Kerkstraat/Broerenstraat en vanaf de zijde van
de Markt. Het maakt nieuwsgierig, nodigt uit
naar de kerk te gaan en de kerk binnen te gaan.

Hierdoor kunnen de nieuwe entree's op de
koppen van het transept van de Eusebius een
belangrijke bijdrage leveren aan de gewenste

Noord-Zuid verbindingsroute in de stad.

De openheid en de openbaarheid van de route
door de kerk kan extra benadrukt worden door
de toegang aan de buitenzijde met dubbele
deuren uit te voeren: de buitenste in cortenstaal
en binnenzijde in transparant glas. Gedurende
de tijden dat de kerk toegankelijk is voor
bezoekers en publiek kunnen de buitenste
deuren als een uitnodigend gebaar openstaan
en is er via de glazen tweede pui een vrij zicht in
en door de kerk, zonder dat de functie van 'slurs'
verloren gaat.

Mariska van der Ziel 27 januari 2076
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De vorm van de nieuwe toegangsportalen
verwijst naar de expressieve en kunstzinnige
vormgeving van toegangsportalen in monu-
mentale gotische kerken en kathedralen.
ln het ontwerp wordt in materialisering en

detaillering een vergelijke kunstzinnige en

culturele gelaagdheid toegevoegd aan de
entreeportalen. Nu met een eigentijdse vormen
met hedendaagse technieken.

De portalen worden uitgevoerd in cortenstaal :

een krachtig, beeldend en tactiel materiaal dat
een mooie contrast en toevoeging is aan de

monumentale metselwerkgevel.
Door de gevelpanelen en deuren gelaagd en
geperforeerd uit te voeren ontstaat er een
semitransparant filter tussen binnen en buiten.
Dit geeft de portalen niet alleen overdag een

beeldende kwaliteit, maar ook in het donker
behoudt het zeggingskracht en aantrekkings-
kracht.

Tussen maaiveld en de vloer in de kerk is een
hoogteverschil van t 1 meter. Dit wordt
overbrugt een trappartij, waarin een liftplateau
is geïntegreerd i.v.m. een goede rolstoel-
toegankelijkheid . Het liftplateau ligt, als niet in
gebruik, verzonken in een bouwkundige schacht
in het maaiveld.
De uitvoering vormt het geen verstorende factor
in de beleving van de openbare ruimte en is
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REFERENTIE: midden - Eost Side Citypork Birminghom ENG

onder - opportementen Vigonovo lT

INFó jJ -:..-lrrz
',.:-",,' 7 't'- \

'gqià:{'l''È---
f Af,.,'ï'. 

^

REFERENTIE: cothedrole Notre Dome Lousonne

morisko
Vonderstroot 79 -7419 BM Deventer - moil: moriskovonderziel@gmoil.com - tel: 0ó 8l 5ó 35 89



I I t r-\ llr -/z
tv..b \ J ..-l-r,'
Lh-,,/ I' t-

$:ïà:*il';q---
Ia f . .'|'.

fl.*^*CU '>
llov. z a1l,a i q -Lc5r.l".i d
Adtah:"' Sk*lst Wlu.q^ /l'4a^

l"t*1*.1.211p,n

ALTERNATIEF

Afhankelijk van behoefte is het ook mogelijk dat
er gekozen wordt voor een kassa/info functie in

het portaal zelf ( al dan niet dubbel uitgevoerd).
Het portaal vervult dan bijvoorbeeld ook een

functionele scheiding / overgang ten aanzien
van toegangscontrole bij evenementen en acti-
viteiten in de kerk waarbij kaartverkoop van
toepassing is.

Het is mogelijk om het NOORD- en Zuid-portaal
functioneel verschillend uit te voren, waarbij
bijvoorbeeld een van de twee een INFO/BALIE

functie heeft in de kerk en de andere een
specifiekere KASSA-functie t.b.v. kaartverkoop
bij evenementen.

REFERENTI E

expressiviteit glos-inJood

vgl. romen Morc Chogoll

Chichester Cothedrol ENG

REFERENTIE

fotogrofische

geloogdheid

zeefdruk/ets op glos

stodhuis Alphen

ln de kerk hebben de entreeportalen dezelfde
vormgeving en materialisering als in het
exterieur. Ook hier tonen de portaal zich in hun
eigenheid. maar met respect naar de

monumentale omgeving.

Aan de interieurzijde worden de portalen
beëindigd door middel van glazen puien. Deze
puien bieden mogelijkheden voor kunst en

cultuur uitingen op of in het glas.

Door het krachtige en beeldbepalende kader
van cortenstaal, kunnen beide portalen met
verschillende type en stijl kunstwerken worden
uitgevoerd zonder dat dit afbreuk doet aan de

totaal beleving in de ruimte.
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