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Via de Grote Markt naar de kerk
Vanaf de Grote Markt zo de Sint-
Gertrudiskerk inkijken. Vanaf
het voorjaar moet het mogelijk
zijn. Dan heeft de kerk een
nieuwe toegangspoort, waar-
door de deuren wagenwijd open
kunnen blijven. En vanaf dat mo-
ment is het ook mogelijk om de
kerk gratis te bezoeken.
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De nieuwe toegangspoort ziet er
indrukwekkend uit. Drie bogen
van acht meter hoog, die de contou-
ren van de kerk volgen. De houten
constructie, een ontwerp van
Ro&Ad Architecten, is geplaatst.
De komende dagen komen er glas-
platen op en een dubbele deur in.
Ad Kil: ,,Ik wilde de loodlijnen van
de kerk niet verstoren, dus ik heb de
gotische bogen als uitgangspunt
genomen.” De architect is blij dat
hij mee kon werken aan het project.
,,Om op deze manier wat meer be-
leving te krijgen bij dit bijzondere
gebouw.”

De kerk is nu binnen te treden
via de zijkant. De deur aan de Markt
zit dicht, omdat het anders tocht in
de kerk. Maar dat was geen ideale
situatie. ,,Mensen die de stad be-
zoeken, stonden ’s ochtends vaak

aan de deur aan de Markt te ram-
melen’’, vertelt Tom van Eekelen,
projectleider erfgoed van de ge-
meente Bergen op Zoom. ,,Er staat
wel een bord dat ze bij de ingang
om de hoek moeten zijn, maar

mensen die hier niet bekend zijn,
weten die vervolgens niet te vin-
den. En dan gaan ze weer weg.”
Stichting Bezichtiging Monumen-
ten (SBM) heeft berekend dat de
kerk daardoor zeker een derde van
de bezoekers mist.
Zonde, vond de gemeente. Met

het nieuwe tochtportaal moet het
gewoon mogelijk zijn om de deur
open te zetten. Op de bogen staan
teksten. Aan de ene kant in het La-
tijn en aan de andere de Neder-
landse vertaling. Projectleider Ton
van Wijk vertelt dat de teksten zijn
aangeleverd door het kerkbestuur.
,,Zo staat er: ‘Sint Gertrudis toont
ons de bron van levend water’ en
‘mijn huis zal een huis van gebed
worden genoemd.’’
Het afwerken van de nieuwe toe-

gangspoort zal nog ruim twee we-
ken duren. Toch gaan de deuren
daarna niet meteen open. Pas eind
april of begin mei. Dat komt omdat
de gemeente eerst wil dat alles klaar
is. Zo komt er namelijk nog bijzon-
der meubilair in de kerk te staan, bij
de toegang, waar vrijwilligers van

SBM gaan zitten. ,,Daar zitten ook
teksten in, het past bij de poort’’,
zegt Van Eekelen.
De balie is ook goed nieuws voor

wie de Peperbus wil beklimmen.
De toegang tot de toren was een
beetje verstopt, maar straks beter te
vinden. Het beklimmen ervan zal
overigens nog wel geld blijven kos-
ten. Alleen de toegang tot de kerk is
vanaf het voorjaar gratis.
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� Het afwerken van de nieuwe
toegangspoort zal nog ruim
twee weken duren. Toch gaan
de deuren niet meteen open.

Gertrudiskerk in Bergen op Zoom krijgt nieuwe toegangspoort


