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GEMEENTEAVOND  
5 APRIL 2016 

Proces vanaf 2012 

• Tussencommissie 

• Wat willen we als gemeente? 
•  Grote nieuwbouw 
•  Versoberde nieuwbouw 
•  Verbouwing 
•  Geen bouwplan 

•  Uitkomst:  VERSOBERDE NIEUWBOUW 
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Commissie Nieuwbouw 
• Doel: komen tot presentatie van 2 ontwerpen waaruit de 

gemeente kan kiezen o.b.v. de volgende uitgangspunten 

• Voldoen aan Programma van Eisen 

• Planologisch haalbaar 

• Budget < 2,2 miljoen 

Uitkomst eind 2014 
• 2 ontwerpen; 

• Ontwerp huidige locatie (architect Huls) 
• Ontwerp parkeerplaats  (architect Mars) 

 
Gemeente Steenwijkerland verlangt vanuit planologisch 
perspectief een drastische aanpassing van ons PvE om het 
ontwerp op de huidige locatie toe te staan. 
 
Dit is voor ons NIET acceptabel! 
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Hoe nu verder? 
Kerkenraadsbesluit 10 feb 2015:  

• Bouwen op de huidige locatie van de kerk is 
GEEN optie meer. 

•  Ingezette proces volgen. 

• Commissie Nieuwbouw krijgt opdracht voor het 
uitwerken van een 2e variant op de parkeerplaats. 

•  In lijn met keuze gemeente: 

• Gemeente wilde een 2e variant naast de bestaande 
optie 

• Variant huidige plek niet haalbaar 

• Dus een 2e variant op parkeerplaats uitwerken 
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Na keuze gemeente voor een variant:  
en dan? 

• Stappenplan 

•  1. Organisatie bouwproces 
•  2. Financiering nieuwe kerk 
•  3. Vaststelling contractvorm 
•  4. Doorlopen van bouwproces 

Communicatie opzetten 

1. Organisatie bouwproces 

• Vastlegging verhouding commissies en kerkenraad 
• Eenduidige afspraken inzake mandaat 
• De wijze hoe beslissingen tot stand komen 
• Bevoegdheden voor nemen beslissingen 
•  Inhoud en frequentie rapportages aan kerkenraad 
• Ontwikkeling uitgangspunten in verschillende stappen 

bouwproces 
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2. Financiering nieuwe kerk 

• Benadering gemeente offerbereidheid 

• Solide financiële grondslag realiseren 

• Hoe rest schuld financieren? 

3. Vaststelling contractvorm 

•  Zoeken we een bekwame bouwer en gaan in 
bouwteamverband aan de slag of verzorgen we een 
aanbesteding 

• Deze keuze bepaald de  
•  Benodigde mate van detaillering ontwerp 
•  Benodigde bouwbegeleiding 
•  Mate van inbreng zelfwerkzaamheid 
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4. Doorlopen bouwproces 
• Komen tot definitief ontwerp 

•  Technische inrichting, plaats deuren, kleuren etc. 

• Aanvraag bouwvergunning 
• Definitief ontwerp inzake groen, inrichting parkeerterrein, 

ontwatering 
• Verdiepen definitief ontwerp => uitvoeringsontwerp 

Bouwproces zelf 
 
Communicatie tijdens bouwproces 

 

Aanpak  
• Start na keuze van de gemeente 

• Belangrijk daarin zijn: 
• Verantwoordelijkheden afbakenen 

•  Informeren gemeente  

• Samen dit plan realiseren met gebruik maken van zoveel 
mogelijk kennis binnen de gemeente 

• Dit plan van aanpak is concept: detail uitwerking komt 
later 
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• Alle hulp is welkom. 

• Geïnteresseerd om mee te denken? 

• Meld u/je aan. 

Beantwoording	  vragen	  door	  CN	  

	  
Wim	  Bovendeur	  
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Terugblik	  op	  29	  maart	  

•  Mooie	  grote	  opkomst	  
•  Ook	  veel	  geluisterd	  via	  Internet	  
•  Veel	  vragen	  uit	  de	  groepen.	  

•  =>	  Hoe	  groot	  is	  het	  nu	  precies?	  Of	  hoe	  moet	  ik	  
me	  het	  voorstellen??	  

•  =>	  bijna	  uit	  iedere	  groep	  vraag	  naar	  financieel	  
inzicht	  

	  

RecTficaTe	  

Excuus,	  maar	  we	  hebben	  een	  fout	  gemaakt!	  
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De	  financiële	  uitleg	  in	  procenten	  
was	  juist:	  

	  
	  

Het	  ontwerp	  van	  Huls	  is	  bijna	  	  4%	  
duurder	  dan	  van	  Mars.	  

Financiën	  
	  

•  Besteedbaar	  budget	  <	  2.2	  mio	  à	  voldoet	  

•  Prijs	  van	  Mars	  is	  96%	  van	  Huls	  
•  Huls	  hee`	  meer	  m2	  	  

•  Ramingen	  op	  Voorlopig	  Ontwerp	  niveau	  à	  conclusie	  
prijzen	  zijn	  vergelijkbaar.	  	  
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Vragen	  over	  de	  ontwerpen	  

Wat	  zijn	  de	  maten??	  
Hoe	  groot	  is	  het??	  

	  
	  

Oude	  kerkzaal	  geprojecteerd	  in	  de	  
tekeningen	  (13x25	  meter)	  
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Vragen	  aan	  Architect	  Huls	  

Antwoorden	  zijn	  door	  de	  architecten	  
zelf	  gegeven!	  
	  
Let	  op:	  nummers	  voor	  de	  vragen	  zijn	  in	  
willekeurige	  volgorde	  om	  te	  notuleren.	  	  
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1.	  Past	  het	  orgel	  	  

•  	  Het	  abstract	  weergegeven	  orgel	  is	  3	  x	  3	  x	  3,3	  
meter	  (lxbxh).	  Dit	  zijn	  de	  afmeTngen	  van	  het	  
huidige	  orgel.	  	  

Hoe	  zit	  de	  organist/contact	  dominee/	  
gemeente	  -‐-‐	  hoe	  dit	  te	  regelen??	  	  

	  
	  
Contact	  met	  predikant	  middels	  elektronica	  
eventueel	  met	  camera.	  Contact	  met	  gemeente	  
direct.	  	  
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15.	  Orgel	  voorin	  en	  akoesTek	  	  

	  
Geluid	  wat	  van	  voren	  komt	  is	  zeer	  posiTef.	  Geen	  
neiging	  meer	  om	  achterom	  te	  kijken	  waar	  het	  
vandaan	  komt.	  	  

Orgel	  voorin	  mening	  bouwer	  

Voor	  het	  zingen	  is	  de	  plaatsing	  v.h.	  orgel	  niet	  van	  
groot	  belang.	  Als	  het	  orgel	  voldoende	  kracht	  hee`	  
dan	  voorzie	  ik	  geen	  problemen.	  
Een	  goede	  akoesTek	  is	  zeer	  belangrijk,	  zowel	  voor	  
zingen,	  musiceren	  als	  spreken	  !	  
Als	  de	  kerk	  vol	  is,	  gaat	  er	  alTjd	  veel	  v.d.	  akoesTek	  
verloren.	  Denk	  daarom	  aan	  bijv.	  tegels	  op	  de	  vloer,	  
gladde	  wanden	  en	  een	  glad	  /	  hard	  plafond.	  Géén	  
vloerbedekking,	  schoon	  metselwerk	  of	  
grindvloeren.	  
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22.	  LichTnval	  ramen	  preekstoel	  te	  groot	  -‐-‐	  
architect	  graag	  je	  mening	  en	  goede	  uitleg	  

waarom	  hier	  voor	  gekozen	  is.	  	  

Er	  is	  gekozen	  voor	  twee	  puien	  in	  de	  achtergevel	  
om	  de	  hoofdvorm	  te	  versterken.	  De	  zijgevel	  
komt	  hiermee	  los	  van	  de	  kopgevels.	  Dit	  gee`	  
licht	  en	  een	  aangename	  ruimtelijk	  beleving	  in	  de	  
kerkzaal.	  Doordat	  de	  kerkzaal	  een	  grote	  breedte	  
hee`	  is	  er	  voldoende	  ‘rugwand’	  achter	  de	  
kansel.	  Men	  hoe`	  niet	  tegen	  het	  licht	  in	  te	  
kijken.	  Er	  wordt	  zonwering	  toegepast	  om	  
eventueel	  hinderlijk	  zonlicht	  te	  voorkomen	  

	  2.	  Koffiedrinken	  bij	  begrafenissen	  -‐-‐	  
rouTng,	  wat	  is	  de	  visie	  vd	  architect	  	  

	  
	  
	  
	  

Architect	  stelt	  twee	  mogelijkheden	  voor:	  
	  
Koffiedrinken	  in	  de	  bijtrekzaal,	  na	  de	  	  
teraardebestelling.	  	  
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1. Er wordt in de foyer 
afscheid genomen van 
de overledene. 
Men loopt door deur in 
de vouwwand naar de 
bijtrekzaal en brengt 
hier de condoleances 
over.  
Vandaar verder naar 
ontmoetingsruimte en 
kerkzaal.  
Een doorlopende route.  

2. Men komt vanuit de 
ontmoetingsruimte in de 
bijtrekzaal en neemt hier 
afscheid van de overledene 
én brengt ook de 
condoleance over in deze 
zaal.  
Vervolgens loopt men via de 
deur in de vouwwand verder 
naar de foyer om vandaar 
via de ontmoetingsruimte 
naar de kerkzaal te gaan. 
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3.	  Brandveiligheid	  algemeen-‐-‐is	  hij	  
goedgekeurd	  ja	  of	  nee	  	  

(Nog)	  geen	  toetsing	  door	  gemeente,	  maar	  intern	  
getoetst	  en	  voldoet	  geheel	  aan	  vluchtafstanden,	  
aantal	  vluchtdeuren	  en	  comparTmentering.	  	  

	  10.	  Nooduitgangen	  	  

Met	  de	  brede	  entreeparTj	  met	  6	  deuren	  is	  er	  
reeds	  veel	  vluchtcapaciteit.	  Deze	  wordt	  verder	  
aangevuld	  met	  vluchtdeuren	  in	  de	  achtergevel	  	  

16.	  Veiligheid	  kinderopvang	  bovenverdieping	  -‐-‐	  
10	  a-‐	  vluchtweg	  vanaf	  de	  creche,	  boven.	  	  

Men kan op twee manieren vluchten.  
1.  Men kan de normale route vluchten langs de 

hoofdtrap en dan naar buiten.  
2.  Wanneer op de begane grond brand is 

vlucht men naar de vluchttrap (welke ook 
het jeugdhonk toegang geeft). Dit 
trappenhuis is een apart compartiment. Men 
is direct achter de deur reeds veilig.  

De afstand van de crècheruimte naar deze trap 
valt ruim binnen de toegestane afstand.	  
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	  5.	  Wat	  zijn	  de	  maten	  van	  de	  vergaderzalen	  
-‐-‐	  graag	  geprint	  op	  a-‐nul	  papier	  	  

Zie	  tekening.	  Hier	  zijn	  tevens	  de	  
gebruiksoppervlaktes	  aangegeven.	  	  

12.	  Postvakken	  -‐-‐	  waar	  gesitueerd?	  	  

In	  de	  garderoberuimte	  links.	  	  

23.	  Geluid	  in	  ontmoeTngsruimte	  -‐-‐	  
akoesTek	  in	  deze	  ruimte	  ??	  	  

	  
	  
Er	  is	  in	  een	  geluidsabsorberend	  plafond	  voorzien	  
zodat	  er	  geen	  galm	  optreedt.	  	  
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6.	  Hoeveel	  personen	  in	  samengetrokken	  
zaal	  -‐-‐	  totale	  max	  bezoekers	  kerkdienst	  	  

	  

•  	  Kerkzaal	  +	  bijtrekzaal	  gee`	  samen	  (488	  +	  96=)	  
584	  zitplaatsen	  	  

•  Bijtrekzaal	  +	  foyer	  links	  biedt	  ruimte	  aan	  >	  200	  
zitplaatsen	  	  

7.	  Afstand	  preekstoel	  tot	  achterste	  rij	  
kerkzaal	  –	  maatvoering	  	  

Deze	  afstand	  is	  maximaal	  18	  meter	  in	  de	  hoek.	  
In	  het	  midden	  14	  meter.	  	  
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	  8.	  Wat	  zijn	  de	  hoogtematen	  –	  
maatvoering	  	  

•  	  Zie	  doorsnede.	  	  
•  Nokhoogte	  13	  meter.	  	  
•  Vloer	  1e	  verdieping	  3,5	  meter	  	  

	  
	  9.	  Dakramen	  jeugdhonk/zalen	  -‐-‐	  klopt	  het	  
dat	  in	  de	  vergaderzaal	  en	  het	  jeugdhonk	  

geen	  daglicht	  is?	  	  

In	  zaal	  7	  links	  is	  daglicht	  aanwezig	  middels	  een	  
dakraam.	  	  



05-‐04-‐16	  

21	  

Vragen	  aan	  Architect	  Mars	  

Antwoorden	  zijn	  door	  de	  architecten	  
zelf	  gegeven!	  
	  
Let	  op:	  nummers	  voor	  de	  vragen	  zijn	  in	  
willekeurige	  volgorde	  om	  te	  notuleren.	  	  

1.	  Past	  het	  orgel	  

Het	  orgel	  is	  zelfs	  volledig	  geïntegreerd	  in	  het	  
ontwerp	  zoals	  te	  zien	  is	  op	  de	  tekeningen	  en	  het	  
3-‐d	  plaatje	  van	  de	  kerkzaal.	  
Ook	  is	  er	  een	  ruim	  orgelbalkon,	  waar	  
muzikanten	  hun	  bijdrage	  kunnen	  leveren.	  Een	  
balkon	  achterin	  is	  daarbij	  vele	  malen	  preqger	  
dan	  staan	  op	  een	  balkon	  voorin.	  	  
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2.	  Koffiedrinken	  bij	  begrafenissen	  -‐-‐	  
rouTng,	  wat	  is	  de	  visie	  vd	  architect	  

•  Architect	  gee`	  twee	  mogelijke	  routes:	  	  

•  Koffiedrinken	  kan	  of	  in	  de	  hal	  of	  in	  de	  
samengevoegde	  zalen.	  Het	  is	  zelfs	  mogelijk	  om	  
het	  koffiedrinken	  boven	  te	  houden	  maar	  dat	  
hee`	  niet	  de	  voorkeur.	  Ook	  kan	  een	  deel	  van	  
kerkzaal	  hiervoor	  worden	  ingericht.	  	  

•  Mijn	  visie	  is	  dat	  het	  gebouw	  zo	  flexibel	  is,	  en	  dat	  
zo	  veel	  varianten	  mogelijk	  zijn,	  dat	  dit	  nooit	  een	  
probleem	  kan	  opleveren	  

	  

1.	  Opbaren	  in	  zaal	  A,	  
daarbij	  kan	  de	  
panelenwand	  naar	  de	  
kerkzaal	  1	  paneel	  
open	  voor	  
doorlopende	  rouTng.	  
Het	  condoleren	  kan	  in	  
de	  samengevoegde	  
zaal	  met	  beide	  deuren	  
open	  naar	  de	  hal	  voor	  
een	  doorlopende	  
rouTng.	  
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2	  .	  Wat	  ook	  kan	  is	  
opbaren	  in	  kleine	  zaal	  
C,	  met	  doorloop	  naar	  
zaal	  B	  voor	  
condoleren.	  	  
	  
Koffie	  drinken	  kan	  dan	  
in	  zaal	  A.	  

3.	  Hoogte	  ramen?	  Dikte	  ramen?	  hoeveel	  warmte	  
last	  en	  hoeveel	  geluid	  als	  er	  regen	  op	  valt.	  

•  De	  maat	  van	  het	  glas	  schuin	  gemeten	  (dus	  de	  werkelijke	  
maat)	  is	  zuid	  	  1,4	  meter,	  en	  noord	  2,6	  meter	  

•  de	  zontoetredingsfactor	  van	  het	  glas	  is	  0,25	  tot	  0,21,	  dat	  
betekent	  dat	  zeker	  75%	  van	  de	  zonnewarmte	  geweerd	  
wordt	  terwijl	  daglicht	  voor	  ca	  50	  %	  doorgelaten	  wordt.	  

•  er	  steekt	  in	  kerkzaal	  een	  construcTeve	  vloer	  deels	  onder	  de	  
lichtstraat,	  de	  hoge	  zon	  (zomer)	  wordt	  hierdoor	  voor	  nog	  
eens	  50%	  tegengehouden,	  terwijl	  de	  lage	  zon	  (winter)	  er	  
overheen	  schijnt	  en	  wel	  doorgelaten	  wordt.	  Dat	  mes	  snijdt	  
aan	  twee	  kanten:	  in	  de	  winter	  wat	  extra	  warmte,	  in	  de	  
zomer	  nog	  extra	  aanwezige	  zonwering	  in	  de	  kerkzaal.	  

•  Zeker	  is	  dat	  het	  om	  zonwerend	  glas	  gaat,	  dat	  qua	  geluid	  
niet	  verward	  mag	  worden	  met	  de	  bekende	  plasTc	  
dakplaten	  	  
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5.	  Wat	  betekent	  de	  pyramidevorm/past	  in	  landschap?	  
Voorkant	  kerkgebouw,	  waarom	  in	  deze	  vorm.	  

	  •  In	  het	  landschap	  is	  een	  kap	  een	  vereiste:	  een	  andere	  vorm	  is	  geen	  mogelijkheid.	  
Een	  kap	  moet	  dus	  wel	  omdat	  dat	  de	  enige	  vorm	  is	  	  die	  past	  in	  het	  landschap.	  

•  Er	  zijn	  meerdere	  kapvormen	  mogelijk:	  	  
•  Een	  zadeldak	  is	  de	  meest	  eenvoudige	  kapvorm.	  Bij	  kleinere	  gebouwen	  is	  dat	  

gebruikelijk.	  Omdat	  een	  zadeldak	  op	  een	  groot	  gebouw	  automaTsch	  hoge	  voor-‐	  en	  
achtergevels	  krijgt	  zijn	  die	  kopgevels	  bij	  grote	  gebouwen	  erg	  overheersend.	  Een	  
hoge	  gevel	  is	  ook	  afstandelijk	  en	  niet	  uitnodigend.	  In	  de	  stad	  kan	  dat	  nog,	  op	  het	  
plateland	  niet.	  Het	  hoogste	  deel	  van	  de	  gevel	  steekt	  in	  dat	  geval	  	  zelfs	  boven	  de	  
bomen	  uit.	  Landschappelijk	  gezien	  is	  dat	  effect	  zeker	  niet	  gewenst.	  	  

•  Daarom	  krijgen	  gebouwen	  met	  een	  zadeldak	  vaak	  een	  wolfseind	  die	  zien	  we	  in	  de	  
omgeving	  ook	  veelvuldig	  terug.	  	  

•  Het	  dak	  is	  zeer	  zeker	  geen	  piramidevorm.	  In	  dit	  geval	  is	  gekozen	  voor	  een	  
schilddak,	  hetgeen	  een	  volkomen	  normale	  vorm	  is	  in	  de	  omgeving.	  De	  helling	  van	  
de	  voor-‐en	  achter	  schilden	  is	  hier	  wat	  steiler	  (60	  graden)	  zoals	  in	  de	  
platelandsarchitectuur	  gebruikelijk	  is,	  het	  is	  dus	  een	  normale	  kap	  met	  hoekkepers	  
die	  doorlopen	  tot	  maaiveld.	  	  

•  De	  vorm	  is	  gebaseerd	  op	  de	  platelandsarchitectuur	  zoals	  die	  in	  de	  omgeving	  veel	  
voorkomt.	  In	  mijn	  visie	  is	  dit	  de	  vorm	  die	  het	  beste	  in	  het	  landschap	  past.	  Dat	  de	  
voltallige	  welstand	  zeer	  enthousiast	  is	  	  over	  deze	  vorm	  (dus	  meer	  dan	  alleen	  maar	  
“akkoord”)	  bevesTgt	  het	  feit	  dat	  dit	  een	  uitstekende	  keuze	  is.	  

•  Daarbij	  komt	  dat	  de	  onderbouw	  met	  de	  brede	  luifel	  zeer	  natuurlijk	  aansluit	  bij	  de	  
kapvorm.	  

	  

6.	  Wat	  zijn	  de	  maten	  van	  de	  
vergaderzalen	  

•  Zaal	  A	  	  8,8	  (breedst)	  bij	  5,2	  meter	  	  
•  Zaal	  B	  	  8,8	  (breedst)	  bij	  6	  meter	  
•  Zaal	  C	  	  7,0	  (breedst)	  bij	  4,1	  meter	  
•  Zaal	  D	  	  9	  (eff)	  bij	  4,6	  meter	  
•  Zaal	  E	  	  9	  (eff)	  bij	  4,6	  meter	  
•  zaal	  F	  	  3,2	  bij	  4,6	  
•  Zaal	  G	  	  3,2	  bij	  3,6	  
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6.	  Hoeveel	  personen	  in	  

samengetrokken	  zaal	  -‐-‐	  totale	  max	  
bezoekers	  kerkdienst	  

	  
•  Standaard	  460	  (conform	  PvE),	  	  
•  Met	  zaal	  A	  erbij	  60	  plaatsen	  extra	  (=	  520)	  
•  Met	  zaal	  B	  erbij	  70	  extra	  (=	  590)	  
•  Met	  zaal	  C	  erbij	  20	  extra	  (=	  610)	  	  

8.	  Afstand	  preekstoel	  tot	  achterste	  rij	  
kerkzaal	  

•  16	  meter	  	  
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9.	  Wat	  zijn	  de	  hoogtematen	  

•  De	  zalen	  zijn	  om	  en	  nabij	  de	  3	  meter	  hoog	  
(vrije	  ruimte)	  

•  De	  nok	  van	  de	  kerkzaal	  ligt	  op	  ca	  12,5	  meter	  	  

12.	  Postvakken	  -‐-‐	  waar	  gesitueerd?	  	  

Er	  is	  voldoende	  ruimte	  voor	  postvakken.	  	  
Echter:	  de	  Tjd	  schrijdt	  voort	  en	  of	  men	  wil	  of	  niet:	  
er	  komt	  een	  Tjd	  dat	  vrijwel	  alles	  digitaal	  
gecommuniceerd	  wordt.	  Bij	  de	  meeste	  kerken	  is	  er	  
al	  geen	  postvak	  meer,	  omdat	  men	  ontdekt	  hee`	  
dat	  de	  communicaTe	  efficiënter	  via	  de	  mail	  gaat.	  
Wellicht	  dat	  na	  de	  bouw	  ook	  over	  een	  nieuwe	  
manier	  van	  communiceren	  nagedacht	  kan	  worden.	  
Maar	  voor	  degenen	  die	  dat	  willen	  kan	  uiteraard	  een	  
postvak	  worden	  toegevoegd.	  	  
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23.	  Geluid	  in	  ontmoeTngsruimte	  	  -‐-‐	  	  
akoesTek	  in	  deze	  ruimte	  ??	  

De	  wanden	  in	  de	  hal	  zijn	  bewust	  niet	  evenwijdig,	  
zodat	  er	  geen	  echo’s	  tussen	  de	  wanden	  
optreden.	  Veel	  geluid	  verdwijnt	  in	  de	  vide.	  Er	  zal	  
aan	  het	  hal	  plafond	  voor	  een	  deel	  absorberend	  
materiaal	  aangebracht	  worden	  om	  de	  rest	  van	  
het	  geluid	  op	  te	  nemen.	  Dat	  wordt	  uitgewerkt	  in	  
een	  akoesTsche	  berekening.	  	  

34.	  AkoesTek	  -‐-‐	  	  hoe	  is	  de	  akoesTek	  
van	  de	  kerkzaal??	  

•  Bij	  het	  ontwerp	  van	  de	  kerkzaal	  zijn	  onze	  ervaringen	  met	  
kerkbouw	  en	  zaalakoesTek	  uitgangspunt	  geweest.	  Het	  is	  
dus	  geen	  leuke	  vorm	  waar	  toevallig	  een	  kerk	  in	  past,	  maar	  
het	  resultaat	  van	  kennis	  van	  akoesTek:	  

•  We	  passen	  daarom	  geen	  evenwijdige	  wanden	  toe,	  want	  
dat	  gee`	  ongewenste	  echo’s.	  	  

•  De	  kapvorm	  met	  een	  schuin	  vlak	  boven	  de	  kansel	  draagt	  
ook	  bij	  aan	  een	  betere	  akoesTek	  door	  reflecTe	  naar	  de	  zaal	  
toe.	  

•  De	  akoesTek	  van	  de	  kerkzaal	  is	  daarom	  vooraf	  als	  
zondermeer	  goed.	  	  

•  De	  materialen	  van	  het	  plafond	  zijn	  zo	  dat	  het	  bijdraagt	  aan	  
de	  akoesTek.	  Dit	  wordt	  verder	  nauwkeurig	  begeleid	  door	  
een	  in	  akoesTek	  gespecialiseerd	  adviesbureau.	  
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Vragen	  gesteld	  nav	  29	  maart	  	  
beantwoordt	  door	  CN	  op	  5	  april	  

Korte	  Omschrijving	  van	  de	  antwoorden	  
	  

1.  Airco	  

2.  Opvang	  hemelwater	  

3.  Diverse	  suggesTes	  
voor	  andere	  
indelingen	  

4.  Huls	  verhoging	  podium	  
bij	  ambtsdragers?	  	  

5.  Type	  vloer	  

1.  Beide	  ontwerpen	  
hebben	  geen	  airco	  

2.  Beide	  wateren	  af	  op	  
de	  sloot.	  

3.  Niet	  beantwoord	  
omdat	  die	  in	  een	  
latere	  fase	  thuis	  horen	  

4.  Podium	  is	  getekend	  
over	  de	  gehele	  
breedte	  van	  de	  kerk.	  

5.  Beide	  stellen	  een	  
tegelvoer	  voor	  
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6.  Onderhoudsintensief,	  
schoonhouden	  glas	  

7.  Breedte	  middenpad	  
kerkzaal	  

8.  Aparte	  ingang	  jeugd	  

6.  Beide	  ontwerpen	  
hebben	  veel	  m2	  glas.	  

7.  Indeling	  is	  aan	  te	  
passen	  naar	  wens.	  
Voor	  predikant	  is	  een	  
pad	  in	  het	  midden	  
minder	  wenselijk.	  

8.  Is	  in	  beide	  ontwerpen	  
aanwezig.	  Huls	  zijkant,	  
Mars	  zijdeur.	  

	  
	  

9.  Technische	  ruimtes	  op	  
bovenste	  verdieping	  
niet	  prakTsch	  

10. Mars,	  ook	  zitplaatsen	  
bij	  of	  naast	  orgel 	  	  

11. Mars	  rond	  minder	  
efficiënt	  

	  

9.  Beide	  architecten	  
hebben	  deze	  keuze	  
gemaakt	  

10. Nee,	  ruimte	  is	  bedoeld	  
voor	  musici	  en	  
technisch	  ruimte	  tbv	  
beamen	  etc.	  

11. Boog	  is	  zo	  groot	  dat	  dit	  
niet	  beperkend	  is.	  
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Vragen	  beantwoord	  in	  de	  
vergadering	  op	  29	  maart	  

Korte	  Omschrijving	  van	  de	  antwoorden	  
	  

1.  Prijsverschil?	  	  

2.  Voldoet	  het	  aantal	  
zalen	  aan	  PvE?	  

3.  Ziten	  er	  li`en	  in	  beide	  
ontwerpen?	  	  

1.  Laat	  je	  je	  keuze	  
ayangen	  van	  2/3	  %?	  
In	  dat	  soort	  orde	  van	  
groote	  moet	  je	  
denken	  en	  niet	  van	  
invloed	  laten	  zijn	  op	  je	  
keuze.	  	  

2.  Ja.	  Voldoet.	  Is	  ook	  
getoetst	  door	  CN.	  

3.  Huls:	  li`	  	  Mars:	  
plateauli`	  aan	  de	  trap	  	  
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4  Verwarming	  

5  Kinderruimte	  boven	  
handig	  bij	  Huls?	  

	  	  
	  
6	  	  Waar	  is	  de	  kerkbel?	  	  

4  Beide	  ontwerpen	  
idenTek.	  
kokerluchtverwarming	  
en	  vloerverwarming.	  

5  Er	  zit	  wel	  een	  li`.	  Maar	  
handig	  is	  anders.	  

6  Beide	  hebben	  geen	  
kerkbel	  in	  het	  
ontwerp.	  	  

7  Kan	  het	  wite	  
ornament	  een	  
klokkentoren	  worden?	  

	  	  
8  Hoe	  zit	  het	  precies	  

met	  de	  beide	  podia?	  
	  
9  Hoe	  zit	  het	  met	  het	  

geluid	  van	  de	  regen	  bij	  
de	  ramen	  van	  Mars?	  	  

	  

7  Haalt	  de	  openheid	  
weg,	  vanwege	  
benodigde	  construcTe.	  
Kosten	  €	  60.000,-‐	  á	  
€70.000,-‐	  

8  Huls	  ca	  28	  x	  4	  meter	  
	  	  Mars	  ca	  14	  x	  4meter	  

	  
9  De	  dikte	  is	  zodanig	  dat	  

je	  het	  niet	  zal	  horen.	  	  
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10. Klopt	  het	  dat	  het	  	  	  	  
jeugdhonk	  geen	  ramen	  
hee`	  bij	  Huls?	  	  

11.  Is	  de	  indeling	  van	  de	  
stoelen	  aan	  te	  passen?	  

12. Hoe	  zit	  het	  met	  de	  
nooduitgangen?	  	  

10. Klopt.	  

11.  Ja.	  In	  principe	  wel.	  	  

12. Mars	  hee`	  een	  grote	  
hoeveelheid	  
nooduitgangen.	  Bij	  Huls	  
is	  dit	  nog	  niet	  helemaal	  
duidelijk	  en	  getoetst.	  
Vragen	  we	  na!	  

13. waarom	  geen	  
zonnepanelen?	  

14. Buitenterrein	  
voetgangers	  

	  

13. Is	  een	  goede	  suggesTe	  maar	  
hoort	  niet	  in	  het	  ontwerp.	  Als	  
de	  gemeente	  wil	  kiezen	  voor	  
zonnepanelen	  dan	  moet	  
daarover	  een	  aanvullende	  keuze	  
gemaakt	  worden	  op	  basis	  van	  
de	  mogelijke	  besparingen	  op	  
energie.	  Is	  dus	  een	  keuze	  voor	  
een	  later	  moment.	  	  

14. Voetgangers	  gaan	  gescheiden	  
van	  de	  auto’s	  (links)	  
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AfsluiTng	  


