
Informatiebijeenkomst 
Luciakerk Ravenstein

Presentatie bouwkundig onderzoek
7 juni 2022



Agenda

• 19.30-20.00 uur Ontvangst

• 20.00-20.15 uur Opening

• 20.15-21.00 uur Presentatie Hylkema Erfgoed

• 21.00-21.15 uur Mogelijkheid stellen van vragen

• 21.15-21.45 uur Afsluiting met een drankje



Stichting Anna Lucia 
Ravenstein

• Wie zijn wij

• Vacature: penningmeester



Ons verhaal:
respectvolle blik naar het 
verleden, vizier op de 
toekomst

Doel: 

van Lucia een plek van betekenis voor 
de toekomst te maken, of beter gezegd: 
te laten blijven

Onze reis:

Fase 1: renovatie

Fase 2: herbestemming

Fase 3: exploitatie



Presentatie 
Hylkema Erfgoed

Maarten Peek



PRESENTATIE dd. 07-06-2022 

Sint Luciakerk te Ravenstein

foto RCE 348522 dd. 1997



Bouwhistorie

• De Sint Luciakerk, toren, 
sacristie en doopkapel 
werden gebouwd door het 
Lotterijfonds in 1735.

• Rond 1870 is er divers Barok 
interieur versoberd.

• De houtskoolschilderingen 
werden pas in 1935 
aangebracht en hebben een 
hoge kunsthistorische en 
monumentwaarde. 



Bouwhistorie

• De pastorie en de tweelaags bij 
sacristie is omstreeks 1900 
gebouwd op de plek van een 
oude pastorie en is met de kerk 
verbonden middel een smalle 
gang.

• De kluis (voormalig 
brandspuithuisje) is na 1925 met 
de kerk verbonden (foto van voor 
1925).

Pastorie



Bouwhistorie en waardestelling



Impressie van het interieur



Impressie van de Sint Luciakerk



Impressie van de Sint Luciakerk



Impressie van de Sint Luciakerk



Impressie van de Sint Luciakerk



Impressie van de Sint Luciakerk



Impressie interieur



Impressie exterieur



Impressie exterieur



Waardestelling - restauratieve aanpak en ruimte voor interventie

• De Sint Luciakerk is een vrij uniek voorbeeld 
van Duitse Barok in Nederland. 

• De elementen uit 1735 hebben een hoge 
monumentwaarde.

• De gewelfschilderingen uit 1935 hebben een 
hoge monumentwaarde.

• Latere toevoegingen hebben een positieve of 
indifferente waarde.



Schades In 2017 kwamen delen van het stucplafond naar beneden en werd de kerk gesloten.



Schades In 2018 werd het stucwerk uitgebreid geïnspecteerd en de noodzaak van restauratie geuit.



Schades Het stucwerk zit vol met scheuren, is sterk vervuild en komt op diverse plekken los.



Schades De koepel en de kap hebben een dubbele spantbeen constructie.



Schades De kap is op diverse plekken aangetast door houtborende insecten en rot door lekkage



Schades Na constructief onderzoek bleken er diverse gebreken, wat de kap onvoorspelbaar maakt 



Schades Bouwkundige schades buiten en binnen door roest en lekkages



Fasering werkzaamheden

Fase 1 : Het herstel van de kapconstructie

• Meest urgente werkzaamheden. Door stabilisatie van de kapconstructie 
wordt verder verval voorkomen en kan er aansluitend herstel aan overige 
afwerkingen en interventies plaats vinden.

Fase 2: De restauratie, herbestemming en 
verduurzaming

•• Fase 2.1 : Al het noodzakelijk herstel aan casco (wind en waterdicht. Bij 
voorkeur in combinatie met interventies (wijziging gebruik en 
verduurzaming). (scheurvorming, beglazing, e.d.)

•• Fase 2.2 : Renovatie werkzaamheden afwerkingen al dan niet in 
combinatie met interventies t.b.v. gebruik en verduurzaming.  
(brandveiligheid, inrichting voorzieningen zoals toiletten, keuken e.d.) 

•• Fase 2.3 : werkzaamheden t.b.v. optimalisatie gebruik, comfort en 
beleving erfgoedwaarden. (verbeteringen klimaat installatie, verlichting 
optimalisatie, glazen binnenpui, voorzetbeglazing, etc.) 

Fase 3: Het periodiek onderhoud 

•• Fase 3 : Dit betreft het periodiek uitvoeren van onderhoud nadat de 
restauratie en renovatie is uitgevoerd. Op het moment dat de restauratie is 
voltooid betreft dit in eerste instantie hoofdzakelijk het uitvoeren van het 
schilderwerk, controleren dak en goten, plaatselijk voegwerk, e.d.)



Plan- en bouwkosten

Restauratiekosten

EUR. 3.155.000,- incl. BTW

Herbestemmings- en verduurzamingskosten

EUR. 1.110.000,- verbouwkosten optimaal scenario incl. BTW

EUR. 485.000,- verduurzaming en comfort optimaal scenario incl. BTW 

minimaal scenario EUR. 1.000.000,- bouwkosten incl. BTW

Totale projectkosten optimaal scenario

EUR. 4.721.500,- incl. BTW

Periodiek onderhoud
EUR. 224.000,- per 6 jaar  incl. BTW



Herbestemming – Ruimtelijke invulling
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kerktoren en omloop
8,9 m2

Kerk
300,1 m2

Portaal
4,7 m2

Keuken
20,8 m2

Artiesten - vergaderen - multifunctioneel
23,5 m2

MIVA toilet
3,8 m2

Garderobe /  opslag stoelen
15,9 m2

Zij entree
9,6 m2

Toilet dames
5,4 m2

Toilet heren
5,3 m2

Emballage /  Flexibel
19,9 m2

Bar /  receptie
8,4 m2

Demontabel podium
18,1 m2

Verkeerszone /  vloer verlagen

27,1 m2

Garderobe
1,5 m2

hoofdingang

Expeditie

nooduitgang
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Herbestemming – Ruimtelijke invulling
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Positie orgel

Overloop
3,50 m2

Installaties?
19,13 m2
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Balkon
86,15 m2

Kantoor opslag /  extra toiletzone
20,84 m2
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Herbestemming – Ruimtelijke invulling
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Expeditie

nooduitgang



Herbestemming – Ruimtelijke invulling



Herbestemming – Ruimtelijke invulling



Herbestemming – Ruimtelijke invulling



Mogelijkheid stellen
van vragen over het 
bouwkundig onderzoek



Hoe gaan we dat met 
elkaar bereiken?
• Financiële bronnen

• Technische kennis

• Vrijwilligers

Wil jij meedenken of meedoen op deze thema’s?

Laat het ons vanavond weten of meld je aan via 
de website: luciaravenstein.nl



Bedankt voor uw 
aandacht en aanwezigheid

… en tot een volgende keer


