B o u w e n i n P oort

In 2016 werd door Pieter ter Veen een Tiny House bedacht voor
de ontwerpwedstrijd die de gemeente Almere uitgeschreven
had voor de Bouwexpo Tiny Housing. Zijn Tiny Church viel niet
in de prijzen, maar wordt nu toch gerealiseerd. Niet op het expo
terrein maar in het Cascadepark, direct naast het labyrint.

Bouw Tiny Church van start
Verbinding in de wijk
Sinds 2013 is de als ‘Kerk op Wielen’
verbouwde SRV-wagen van de ‘Schone
Poort’ een bekende verschijning in Almere Poort. Bij allerlei gelegenheden
zijn de mensen van de Schone Poort present, omdat ze werken aan verbinding in
de wijk als een belangrijke taak van de
kerk zien. Zo is de Schone Poort betrokken bij de organisatie van ‘Slapen bij de
Schapen’, het ‘Festival Poort Sociaal’, de
Sint Maarten optocht en andere evenementen. Ook zorgen vrijwilligers van de
Schone Poort voor het onderhoud van de
Fruittuin en het labyrint in het Cascadepark. Zo is de Schone Poort een vorm
van ‘kerk-zijn’ in Almere Poort, terwijl er
in Poort geen kerkgebouw is. Maar daar
gaat – op een wat wonderlijke manier –
verandering in komen.
Mooie locatie
Na een periode van dromen en denken
begon het realiseren van de Tiny Church
steeds vastere vormen aan te nemen. Samen met de gemeente Almere werd een

mooie locatie bepaald. Niet op het Tiny
House Expoterrein maar in het Cascadepark, direct naast het labyrint van de
Schone Poort, mooier kan niet.
Pieter: “Er is een crowdfundingsactie
opgestart. Via diverse instanties en veel
particuliere giften is inmiddels veel geld
binnengekomen. Maar er kan nog meer
bij, we zijn er namelijk nog niet helemaal.
Omgevingsvergunning
Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat in april 2018 een bouwcommissie
in het leven werd geroepen om de technische voorbereidingen te treffen en de
financiële haalbaarheid te toetsen. Daarmee begon een periode van veel overleg,
met de architect, met de gemeente en
met een technisch ingenieursbureau. Na
een tussentijdse rapportage aan het kerkbestuur van de Protestantse Gemeente
werd groen licht gegeven om de voorbereidingen voor de bouw en de aankoop
van de grond verder in gang te zetten.
Deze voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en zo zijn we nu in de volgende

fase gekomen. De omgevingsvergunning
(vroeger heette dat bouwvergunning) is
inmiddels verleend. En de koopacte voor
de grond is bij de notaris gepasseerd”.
Draait met de zon mee
Het eerste ontwerp voor de Tiny House
Expo is destijds ingeleverd in de categorie
pionierend / zelfvoorzienend. Het gebouw
draait met de zon mee, zodat de zonnepanelen de hele dag volop profiteren van
het zonlicht. ’s Nachts draait het gebouw
dan weer terug naar de beginstand. De
opgewekte stroom wordt opgeslagen in
een accupakket en kan dus benut worden
op momenten dat de zon niet schijnt. In
overleg met de gemeente Almere en de
nutsbedrijven is overeengekomen dat dit
duurzame principe bij wijze van uitzondering voor dit experimentele gebouw
gehandhaafd zal blijven. De Tiny Church
kan dus zelfvoorzienend uitgevoerd worden. Uit hygiënisch oogpunt zal wel gebruik gemaakt worden van de in het park
aanwezige riolering.
Handen gezocht
De bouw zal onder leiding van de bouwcommissie gebeuren door vrijwilligers.
Handige timmermannen, elektriciens en
loodgieters die regelmatig wat energie
over hebben en het leuk vinden hieraan
mee te werken, kunnen zich melden bij
onderstaande personen. De fundering zal
uiteraard rechtstreeks op de bouwplaats
worden gestort. Maar de opbouw wordt
in delen geprefabriceerd in de stal van
de Familie Van Baren in Overgooi.
Plek voor de buurt
Als alles naar wens verloopt, zal de Tiny
Church begin 2020 in gebruik worden
genomen. De Schone Poort wil er zijn
voor de buurt en dus is het de bedoeling dat de Tiny Church een plek voor
het stadsdeel wordt. Voor ontmoeting en
bezinning. Als trouwkapel om het leven
te vieren of als rouwkapel waar je een
kaarsje aansteekt als het leven donker
wordt. Soms – op burendag bijvoorbeeld
– lijkt Almere Poort wel een beetje een
dorp, dan mag de Tiny Church de dorpskerk zijn.
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www.deschonepoort.nl / FB: SchonePoort
contact voor vrijwillige handige klussers:
Wijnand Vermeulen: 06 - 505 114 21
Pieter ter Veen: 06 - 451 823 16

