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Lakerveld Ingenieurs & Architectuurbureau
Noordzijde 951
4225 PL Noordeloos
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0183-582600
0183-581049
info@lakerveld-noordeloos.nl
www.lakerveld-noordeloos.nl

Spitaalstraat 61, 7201EC Zutphen
T 0575-528803
M 06-50268638
E info@pimvandijkdesigns.nl
I www.pimvandijkdesigns.nl
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GlasBewerkingsbedrijf Brabant (GBB)
Kapitein Hatterasstraat 10
5015 BB Tilburg
T 013-5325110
E info@gbb.nl
I www.gbb.nl

1891 - l. van dam & zonen nhk eindhoven • 2009 - pels & van leeuwen nhk tuil
restauratie orgel en reconstructie lijst- en houtsnijwerken,
het orgel werd in ‘gestripte’ toestand overgenomen
uit de o.l.v. ten hemelopneming te nijmegen

24

orgelbouwkunst, cultuur & ambacht in de 21ste eeuw
Postbus 3253,5203
DG • onderhoud
nieuwbouw
• restauratie
platinalaan
10 - 5234 gh ’s-hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
[t] (073) 641 29 51 - bij geen gehoor [t] (073) 642 21 20 • [f] (073) 642 50 55
[w] pelsenvanleeuwen.nl
T 073-6412951 [e] info@pelsenvanleeuwen.nl
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Het Geluidburo
Hendrik Figeeweg 1-U
2031 BJ Haarlem
T 088-6818820
E info@geluidburo.nl
I www.geluidburo.nl

E info@pelsenvanleeuwen.nl
I www.pelsenvanleeuwen.nl

Kaartenmakerstraat 18
2984 CB Ridderkerk
T 0180 41 46 00
Baileystraat 2a
8013 RV Zwolle
T 038 785 19 77
Solvayweg 12A
6049 CP Roermond
T 0475 82 02 01
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Postbus 500, 5240 AM Rosmalen
T 073-5221700
F 073-5221717
E info@donatus.nl
I www.donatus.nl

53

Postbus 279, 4140 AG Leerdam
T
F
E
I

I www.schaapsound.nl
E info@schaapsound.nl

0345-565699
0345-565691
info@kerkinrichting.nl
www.kerkinrichting.nl
www.kerkstoelen.nl

Uitgever
Marco van de Wetering
Vormgeving
Helderblauw bv – Paul Huizinga
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Showroom
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
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T +31 (0)345 51 73 88
E info@casala.com
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voor een dienst? Een situatie die geen uitzondering meer is.
Voor de inrichting van al deze verschillende functies biedt
Casala dé oplossing. Bezoek www.casala.com voor ons
Podium, verrijdbaar
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In de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is
gekozen voor een multifunctioneel gebruik van
de kerk. Op deze foto is te zien hoe de kerkzaal
wordt gebruikt voor een kerkenbeurs. Ook dergelijk
multifunctioneel gebruik kan meegenomen
worden in een programma van eisen.

(Her)inricHten of (ver)bouwen:

Hoe pak je Het aan
Misschien bent u deze gids gaan lezen omdat u met uw kerk voor een
grote herinrichting staat. Of u bent zomaar geïnteresseerd omdat u in
de toekomst wel eens met een herinrichting van uw kerk te maken kunt
krijgen. Het kan ook zijn dat u betrokken bent bij de bouw van een heel
nieuwe kerk. Deze gids is bedoeld voor iedereen die iets te maken heeft
met de inrichting van de kerk, of het nu gaat om renovatie, herinrichting,
herbestemming of nieuwbouw. Bij een dergelijke proces komt veel kijken.
Waar moet u op letten? Waar moet u beginnen? Welke experts zijn er
allemaal op dit gebied?
In deze gids geven acht bedrijven een kijkje achter de
schermen, om te laten zien wat zij een kerk kunnen
bieden. De boodschap is vrijwel steeds: betrek experts
er op tijd bij, vraag advies. Beter van te voren over
dingen nadenken dan er naderhand achter komen
dat de plannen eigenlijk niet handig waren. Dan zal
echter direct het volgende probleem opduiken: acht
bedrijven die allemaal iets vinden en advies geven, hoe
kan je daar ooit één geheel van maken? Daarom hier
een overzicht van de stappen die u kunt zetten.

3. Stel een programma van eisen op. Vervolgens kan
de visie vertaald worden in een concreet plan van
eisen: waaraan moet het gebouw praktisch voldoen?
Hierin komen allerlei zaken te staan, zoals het aantal
stoelen, het aantal vergaderzalen, de aanwezigheid
van een keuken en ontmoetingsruimte,
bereikbaarheid voor invaliden, et cetera. Maar hierin
komen ook zaken aan bod als verstaanbaarheid van
spraak, goede akoestiek voor orgel of band en een
sfeer waarin iedereen zich welkom voelt.

1. Vorm een stuurgroep. Deze groep bestaat in
een ideaal geval bijvoorbeeld uit iemand van een
kerkbestuur of commissie van beheer, iemand met
leiderskwaliteiten en iemand die verstand heeft
van bouwkundige zaken. Deze stuurgroep krijgt
de eindverantwoordelijkheid van de verbouw,
uiteraard in overleg met kerkenraad of kerkbestuur.
De groep voert zelf niet al het werk uit, maar houdt
overzicht en delegeert werk aan diverse groepen en
commissies. Ook heeft ze overleg met de architect
en andere betrokkenen.

4. Vraag advies. Het is verstandig om bij het opstellen
van dit programma van eisen al advies in te winnen.
Met de juiste adviseur kunnen veel zaken veel
concreter benoemd worden. ‘Een kerk die uitnodigt
tot vieren’ is bijvoorbeeld heel breed, maar door
een interieurarchitect of liturgisch ontwerper heel
concreet te vertalen in meetbare parameters. Zo
is ook ‘goed verstaanbaar geluid’, ‘niet teveel echo’
en ‘mooie akoestiek’ te vertalen in getallen waar
een architect mee uit de voeten kan. En wat moet
er met het orgel gebeuren? Wat kán er met het
orgel gedaan worden? Zijn de gebrandschilderde
ramen nog te redden? Wat zijn de mogelijkheden
qua geluid en beeld? Hoe is het gebouw
brandveilig en inbraakbestendig te maken, zodat de
verzekeringskosten niet te hoog uitvallen? Het zijn
allemaal vragen waar het gemiddelde gemeentelid
wellicht ideeën over heeft, maar het fijne niet van
weet. Veel van de hierboven genoemde keuzes
worden uitgesteld met de gedachte: eerst maar
verbouwen, de aankleding en het geluid komen

2. Verwoord een visie. Voordat er concrete plannen
gemaakt worden, moet een kerk een duidelijke visie
hebben: welke functies heeft het gebouw? Welke
sfeer moet het uitstralen? Waar wil je als gemeente
in de toekomst naartoe? Dit is geen concreet plan,
maar een visie over wat je als gemeente graag wil
uitstralen, wilt bereiken. Iedere architect zal naar
deze visie vragen, omdat dit de basis is van alle
plannen.
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later wel. Maar juist dan ontstaan er teleurstellingen,
omdat er achteraf nog dure aanpassingen gedaan
moeten worden. Geld steken in een adviseur
loont daarom vaak, omdat het gedoe, de extra
aanpassingen en spijt over verkeerde keuzes kan
voorkomen.

vervolgens ook adviseren bij het aanvragen van
eventuele subsidies (bijvoorbeeld bij monumentale
kerken) en vergunningen. Veel architecten willen,
als de stuurgroep dat wenst, ook een deel van
de coördinatie van het hele bouwtraject op zich
nemen.

5. Betrek de juiste mensen bij beslissingen. De
stuurgroep hoeft niet alles alleen te beslissen.
Het is heel verstandig om steeds hulp, advies en
meningen te vragen van de juiste personen. Dat kan
bijvoorbeeld door klankbordgroepen te vormen.
Die kunnen per onderdeel verschillend zijn. Vraag bij
beslissingen over muziek de mening van organisten,
de band en de koster, maar ook van ‘gewone’
gemeenteleden. Vraag bij de keus voor stoelen
ook de mening van extra kleine en extra lange
mensen en mensen met rugproblemen. Door het
steeds vormen van klankbordgroepen en door de
gemeente inspraak te geven, ontstaat er draagvlak
voor de plannen en is men eerder bereid zelf ook de
handen uit de mouwen te steken. Diverse bedrijven
uit deze gids adviseren vooral de koster overal nauw
bij te betrekken; dat wordt nog te vaak vergeten.
Terwijl juist de koster weet waar het gebouw
voor gebruikt wordt, welke eisen er zijn en welke
beperkingen het huidige gebouw heeft.

7. Gebruik vrijwilligers. Omdat kosten vaak een
probleem zijn, is het goed om te kijken wat door
vrijwilligers gedaan kan worden. Er zijn aannemers
die bereid zijn om met vrijwilligers te werken maar
zelf wel de eindverantwoordelijkheid houden.
Het ontwerpen en maken van een kunstwerk
in een raam kan ook door gemeenteleden in
samenwerking met een glasbedrijf gedaan worden.
Ook geluidskabels kunnen door gemeenteleden
getrokken worden.

6. Zet mensen aan het werk. Als het programma van
eisen er eenmaal is, kan er een architect aan het
werk gezet worden om dit programma van eisen
te vertalen naar een concreet plan. De architect kan

8. Niet altijd de goedkoopste. Doordat kosten vaak
een probleem zijn, kiezen gemeenten al gauw
voor een goedkope oplossing: de eerste de beste
stoelenlevarancier of orgelliefhebber bijvoorbeeld. In
veel gevallen blijkt dit echter uiteindelijk duurder uit
te vallen, doordat het onderhoud van het orgel niet
goed gebeurt en tot dure reparaties leidt of doordat
de kerkstoelen al na tien jaar versleten blijken te
zijn. Kiezen voor bedrijven die een goede naam
hebben én ruime ervaring met kerken, leidt op de
lange termijn vaak tot de goedkoopste oplossing.
Bovendien hebben deze bedrijven kennis van de
vragen en problemen waar gemeenten tegenaan
kunnen lopen, zodat ze goed kunnen adviseren.

gids herinrichting kerken
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Samen
van
plan
tot
uitvoering

Aan een bouw of verbouw van een kerk gaan tal van beslissingen vooraf.
In dit voortraject kan Lakerveld Ingenieurs- & architectuurbureau BV een
grote rol spelen. Door hun jarenlange ervaring met herinrichting, restauratie,
renovatie of uitbreiding van kerken kunnen de architecten en ingenieurs
goed meedenken, adviseren en plannen uitwerken. Dat geldt niet alleen
voor grootschalige projecten, maar ook voor kleinschalige projecten,
bijvoorbeeld als een deel van de afwerking van het interieur aangepast
moet worden. Lakerveld helpt alle potenties die een kerkgebouw heeft
volledig te benutten, waardoor gezonde exploitatie van het kerkgebouw
mogelijk is. Daarbij staat de balans tussen functionaliteit en esthetiek
centraal.

Herbestemming
Steeds vaker verliezen kerkgebouwen hun functie
geheel of gedeeltelijk. Verwacht wordt dat deze
trend zich in de komende 10 jaar blijft doorzetten.
Lakerveld ingenieurs- & architectenbureau BV is
gespecialiseerd in het restaureren en herbestemmen
van kerkgebouwen en kan helpen een passende
oplossing te vinden voor iedere situatie.

Het traject
Het voortraject van een restauratie, renovatie of
herinrichting moet zorgvuldig gebeuren, omdat
daarin belangrijke beslissingen worden genomen.

1.
1. De
De locatie
locatie

In
In welke
welke context
context staat
staat het
het kerkgebouw
kerkgebouw (bijvoorbeeld
(bijvoorbeeld stedelijk,
stedelijk,
landelijk)?
landelijk)?
IsIs er
er buitenruimte
buitenruimte aanwezig,
aanwezig,of
of ruimte
ruimte voor
voor eventueel
eventueel uitbreiden?
uitbreiden?
IsIs er
ruimte
voor
parkeren?
er ruimte voor parkeren?
Hoe
Hoe isis de
de ruimtelijke
ruimtelijke opbouw
opbouw van
van de
de kerk?
kerk?

Lakerveld is ervan overtuigd dat de interactie met de
opdrachtgever het ontwerp op een hoger plan kan
brengen. Daarom wordt het programma van eisen en
wensen veelal opgesteld in samenwerking met het
kerkbestuur, door middel van een aantal persoonlijke
gesprekken. Hierin worden ook de ‘probleemstelling’
en het ‘doel’ vastgesteld. Naast wensen en eisen is
de beschrijving van de identiteit van de gemeente
belangrijk. Iedere gemeente is weer net anders en
vraagt om een specifieke aanpak. De identiteit kan
zo dus terugkomen in het plan en geeft de kerk een
uitstraling die past bij de gemeente.

4. Flexibel in tijd
Welke gebruikers zijn geschikt voor gezamenlijk gebruik ‘in tijd’?
Voorbeelden:
- erediensten
- seminars, congressen, studiedagen
- feesten, partijen, braderieën, markten
- concerten, voorstellingen
- overige culturele activiteiten

5. Fysiek gedeeld
2.
2. Het
Het gebruik
gebruik

Houdt
Houdt de
de kerk
kerk zijn
zijn erediensten?
erediensten?
Kan
de
kerk
gecombineerd
Kan de kerk gecombineerd worden
worden gebruikt?
gebruikt?
Krijgt
Krijgt de
de kerk
kerk een
een geheel
geheel nieuwe
nieuwe bestemming?
bestemming?

3.
3. Gecombineerd
Gecombineerd gebruik
gebruik

Kan
Kan de
de kerk
kerk flexibel
flexibel worden
worden gebruikt
gebruikt‘in
‘in tijd’?
tijd’?
Kan
de
kerk
flexibel
worden
gebruikt
Kan de kerk flexibel worden gebruikt door
door fysieke
fysieke afscheiding?
afscheiding?

(actie:
(actie:historisch
historisch onderzoek/ruimtelijke
onderzoek/ruimtelijke haalbaarheidsstudie)
haalbaarheidsstudie)
Aan
welke
functies
Aan welke functies isis behoefte
behoefte in
in de
de omgeving?
omgeving?
(actie:
(actie:marktonderzoek,
marktonderzoek,wensen
wensen van
van de
de gemeenschap.)
gemeenschap.)

Welke gebruikers zijn geschikt voor gezamenlijk gebruik door middel
van fysieke aanpassingen?
Voorbeelden:
- erediensten
- eerstelijns zorg
- verenigingen
- winkel, bibliotheek, kantoor, horeca etc.

6. Nieuwe bestemming
De kerk kan worden bestemd voor cultureel of museaal gebruik
De kerk wordt commercieel bestemd. Hierbij is het van belang dat het
kerkgenootschap en de omgeving aangeven welke functies gewenst of
ongewenst zijn vanwege specifieke geloofsgetuigende uitstraling van
het kerkgebouw.

gids herinrichting kerken
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Transformatiecheck bij herbestemming
Naast het opstellen van een programma stippelen
de medewerkers van bureau Lakerveld een mogelijk
vervolgtraject uit. Hierin bieden zij gefaseerd
een aantal onderdelen aan, bijvoorbeeld een
haalbaarheidsstudie, kleurenonderzoek, ontwerp,
vergunningsaanvraag, projectcoördinatie,
uitvoeringsbegeleiding en zo meer. Na ieder onderdeel
kan worden nagedacht over een vervolg. Het plan
staat dus niet altijd van te voren precies vast, omdat
het afhangt van de uitkomst van eerdere stappen.
De ingenieurs en architecten van Lakerveld vertalen
de probleemstelling, het doel en het programma
van eisen in oplossingen. Vaak worden hierbij
meerdere varianten onderzocht, die zij middels
schema’s en schetsen presenteren. Hierbij wordt een
haalbaarheidsstudie gedaan, waarin de haalbaarheid
van deze varianten in kaart wordt gebracht. Ook
belangrijke zaken, zoals het bestemmingsplan bij
uitbreidingen, de eventuele monumentale status
en archiefmateriaal, worden hierbij meegenomen.
Daarnaast wordt uiteraard ook naar de financiële
haalbaarheid gekeken.
De uitkomsten van deze studies worden besproken
met het kerkbestuur. Dan breekt het keuzemoment
aan: welke variant kiest het kerkbestuur om verder
uit te laten werken? Moeten er nog meer varianten
onderzocht worden?
Bij de vervolgstappen is het geregeld nodig om
andere adviseurs bij de plannen te betrekken, zoals
een constructeur en een E- en W-adviseur of een
bouwhistoricus. Hiervoor heeft bureau Lakerveld vaste
partners. Daarnaast moet er gecommuniceerd worden
met gemeentes, bijvoorbeeld voor het aanvragen
van vergunningen. Daarbij zijn vaak bouwtekeningen
en rapporten nodig. Lakerveld kan de communicatie
met al deze partijen op zich nemen en de nodige
tekeningen en rapporten leveren.

adviseurs en de gemeente niet bij het kerkbestuur ligt,
maar bij Lakerveld. Door de jarenlange ervaring van

Goede communicatie, uitGebreide voorbereidinG in tekst en
beeld staat daarom bij de werkwijze centraal.
Lakerveld met dit soort projecten verloopt het traject
op deze manier soepel en efficiënt.

Bureau Lakerveld heeft ruime ervaring met het
herbestemmen van bouwwerken. Ook herbestemming
van kerken is een regelmatig terugkomend fenomeen,
waarbij kerken voor andere doeleinden gebruikt
gaan worden dan waar ze oorspronkelijk voor
waren bedoeld. Maar niet ieder gebouw is geschikt
voor iedere willekeurige functie. Hoe bepaal je
een passende nieuwe invulling voor een bestaand
gebouw? Wat zijn de positieve en negatieve aspecten
van het gebouw? Is een bepaalde functie haalbaar en
hoe moet deze functie worden vormgegeven?

Bevestiging en advies
Niet iedere kerk doorloopt met Lakerveld het volledige
traject. Soms gebeurt het dat een kerk de plannen
al klaar heeft en contact zoekt om bevestiging te
krijgen. Vaak komen kerken er in een traject van
herbestemming of herinrichting achter dat een
objectieve kijk op de zaak problemen kan voorkomen.
In een bouwcommissie zitten nu eenmaal niet altijd
mensen met verstand van zaken. Er wordt geregeld
gewerkt met lokale partijen en niet iedere belangrijke
beslissing wordt van te voren goed overzien. Een
onafhankelijke, deskundige partij als bureau Lakerveld
is dan gewenst. Zij geven zo goed mogelijk advies.
Soms worden alleen ideeën aangedragen, waar de
kerk zelf weer mee verder kan. Zo kan een kerk de
kosten drukken en toch op verstandige manier aan de
slag gaan.

Lakerveld kan helpen om op deze vragen
een antwoord te vinden met behulp van de
transformatiecheck. Het idee voor deze check
is ontstaan door de kennis die zij hebben
opgedaan bij een grote verscheidenheid aan
herbestemmingsprojecten. Met de transformatiecheck
kunnen ze voor een opdrachtgever nagaan welke
functie voor een gebouw haalbaar is. De check kan
op twee manieren worden ingestoken: ofwel het
gebouw is bekend en wordt onderworpen aan de
check, ofwel de gewenste functie is reeds bekend en
voor een pand wordt onderzocht of een dergelijke
functiewijziging haalbaar is. Het doel van de check is
om in korte tijd grofmazig te kunnen bepalen of een
bestaand gebouw geschikt is voor een reeds bekende
of nog te onderzoeken functie.

Methodiek
De transformatiecheck is ontwikkeld met behulp
van beproefde systemen en coderingen, die deels
zijn samengevoegd en uitgebreid tot één methode.
Deze methode wordt gecombineerd met de ruime
ervaring die bureau Lakerveld heeft op het gebied van
herbestemmingen en bouwen in het algemeen. Met
de check wordt onder andere gekeken naar:
• Locatie en haalbaarheid plankosten;
• Ruimteverzameling en functionele haalbaarheid;
• Bouwhistorie en culturele haalbaarheid;
• Conditie en technische haalbaarheid;
• Transformatiekosten en financiële haalbaarheid;
• Nieuwe bestemming en maatschappelijke
haalbaarheid.

Herbestemming bestaande gebouwen
Als een kerk een transformatiecheck heeft
laten uitvoeren bij Lakerveld ingenieurs- &
architectuurbureau BV, dan kan de kerk vervolgens
ook daadwerkelijk een plan laten maken voor de
functiewijziging. Lakerveld heeft ervaring met
dit soort projecten voor kleine gebouwen, zoals
woongebouwen en verenigingsgebouwen en
voor grote gebouwen zoals kantoren, kerken,
industriegebouwen en monumenten.

Restauratie grote kerk Dordrecht
Verbouw en herinrichting

Grote kerk Dordrecht - Het dak van de Grote Kerk in
Dordrecht is onder leiding van bureau Lakerveld gerestaureerd.
Daarnaast zijn metsel- en voegwerk hersteld en zijn er diverse
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Nieuwe Kerk Nieuwerkerk aan de IJssel –
Lakerveld ingenieurs- & architectenbureau
BV speelde een grote rol bij de verbouw en
herinrichting van de Nieuwe Kerk met onder
andere wijziging van het liturgisch centrum,
kleurwijzigingen in het binnenschilderwerk,
een nieuwe vloer en aangepaste
bankenblokken.

Communicatie en kwaliteit
Een tevreden kerkbestuur is voor Lakerveld van
groot belang. Goede communicatie, uitgebreide
voorbereiding in tekst en beeld staat daarom bij de
werkwijze centraal. Op die manier kan men vooral
goed sturen op de kosten. Om het kerkbestuur te
ontlasten en het proces soepel te laten verlopen,
treedt Lakerveld indien nodig op als coördinerende
partij, zodat de communicatie tussen verschillende

Renovatie kerk met woningen
Waterstaatskerk Gorinchem – De
Waterstaatskerk is volledig gerenoveerd
en is tevens een goed voorbeeld van een
herbestemming van een kerk tot woongebouw.

8
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Lakerveld ingenieursingenieurs- & architectuurbureau BV
Lakerveld
& architectuurbureau BV
architectuur · instandhouding · onderhoud · bouwhistorie
Lakerveld: één bureau, vier hoofdgroepen
Lakerveld ingenieurs- & architectenbureau BV
heeft zich in ruim 25 jaar ontwikkeld van een
restauratiebureau, dat zich bezig hield met het
restaureren van monumentale gebouwen tot een
bureau dat, met 12 medewerkers, over de hele breedte
van de bouwpraktijk opereert. De bureaudiensten
zijn onder te verdelen in vier groepen: architectuur,
instandhouding, onderhoud en bouwhistorie.

Architectuur
De groep architectuur houdt zich bezig met het
ontwerpen van gebouwen. Hieronder valt zowel
nieuwbouw als verbouw. Naast kerkelijke gebouwen
houden ze zich ook bezig met allerlei andersoortige
gebouwen, waaronder woningen en scholen. Ook
houden ze zich bezig met herbestemming, uitbreiding
en herinrichting van monumentale gebouwen. Bij
deze werkzaamheden hoort niet alleen het maken
van tekeningen en schetsen, maar ook eventueel
het aanvragen van een omgevingsvergunning,
het aanbesteden, de projectcoördinatie en de
bouwbegeleiding.

Onderhoud

Het gaat hier vooral om schoolverenigingen,
woonbouwcorporaties, zorginstellingen en
monumenten, waaronder kerken.

Bouwhistorie
De groep bouwhistorie houdt zich bezig met
onderzoek en waardestellingen van historische
panden en objecten.

lakerveld kan in iedere stap in Het proces voorzien
Instandhouding
De groep instandhouding houdt zich bezig met het
maken van restauratieplannen, plankostenregelingen,
haalbaarheidsstudies en projectcoördinatie.
Haalbaarheidsstudies worden veelal samen met de
groep architectuur vormgegeven.

architectuur · instandhouding · onderhoud · bouwhistorie

Periodiek Instandhoudingsplan
Periodiek Instandhoudingsplan
Restauratieplan
Restauratieplan
Renovatieplan
Renovatieplan
Herbestemming
Herbestemming
Transformatie
Transformatie
Herinrichting
Herinrichting
Bouwhistorisch onderzoek
Bouwhistorisch onderzoek
Cultuurhistorisch onderzoek
Cultuurhistorisch onderzoek
Bouwkundige opname
Bouwkundige opname

Met deze vier groepen onder één dak kan bureau
Lakerveld in iedere stap in het proces voorzien.
Van haalbaarheidsstudie en ontwerp tot en met
bouwcoördinatie en uitvoeringsbegeleiding bent u bij
bureau Lakerveld aan het goede adres.

De groep onderhoud houdt zich bezig met
het inspecteren van gebouwen, het opstellen
van meerjaren-onderhoudsplannen en de
projectcoördinatie in de uitvoering daarvan.

Wijziging interieur rijksmonument

Oud en nieuw combineren

Oude kerk Zeist – Voor de Oude Kerk van
Zeist maakte bureau Lakerveld een plan voor
een totale restauratie van het kerkgebouw en
een kleurwijziging van de kerkzaal. Voor de
kleurwijziging van het binnenschilderwerk
werd eerst een kleurenonderzoek uitgevoerd.
Deze kerk is rijksmonument.

NHK Schoonrewoerd – Bij het herinrichten van de kerkzaal speelde bureau
Lakerveld vooral een adviserende rol. Wijzigingen die zijn aangebracht zijn
onder meer een nieuwe vloer, nieuw binnenschilderwerk, nieuwe lambrisering,
aangepast bankenplan en kussens voor het zitcomfort op de banken. De
uitdaging was om het ondergewaardeerde jaren ‘50 beeld zoveel mogelijk te
behouden. Veel wijzigingen zijn dan ook reversibel, zodat de kerkzaal in zijn
historische staat kan worden teruggebracht.

telefoon:
telefoon:
website:
website:
e-mail:
e-mail:
adres:
adres:
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0183-582600
0183-582600
www.lakerveld-noordeloos.nl
www.lakerveld-noordeloos.nl
info@Lakerveld-noordeloos.nl
info@Lakerveld-noordeloos.nl
Noordzijde 95, 4225 PL Noordeloos
Noordzijde 95, 4225 PL Noordeloos

viSie op de

ruimte
voor de kerk

van de toekomSt

De stoelen, de kroonluchters, een liturgisch vloerkleed, de
doopvont, een koororgel, een kruisteken, de preekstoel
en hoge ramen met gordijnen; het zijn zomaar wat
elementen die samen de sfeer in de kerk bepalen. In veel
kerken is er door de jaren heen wat bijgeschilderd, een
podium vergroot en is er een verzameling van meubilair
ontstaan, doordat steeds een deel werd vernieuwd, altijd
bepaald en uitgekozen door de gemeenteleden van dat
moment. Meestal vormen al die elementen samen geen
harmonie, wat voelbaar is zodra je de kerk binnen stapt.
Volgens Pim van Dijk, vormgever aan ruimte voor liturgie,
stilte en gebed, mag je de elementen in een kerkinterieur
eigenlijk nooit los van elkaar bezien. Daarvoor is wat
daar gebeurt teveel gericht op heelheid, evenwicht en
harmonie.

Karakter en sfeer
Elke gemeenschap heeft een karakter met een eigen
sfeer en een eigen geloofsbeleving. Verandering
daarin stuit vaak op weerstand. Dat kan het
inrichtingsprogramma verlammen. Om gehechtheid
aan de bestaande gewoonten en gebruiken te
doorbreken moet de kerk een heldere visie op de
toekomst verwoorden. De inhoud van die visie bepaalt
de sfeer die de kerk moet uitstralen. De sfeer in de kerk
moet de bezoeker kunnen inspireren. Pim van Dijk laat
deze sfeer tot stand komen door te zorgen voor een
bijzondere harmonische verdeling in de ruimte, een
evenwicht in functionaliteit en symbolen, een balans in
ritme, kleuren, licht, klimaat, geluid, beeld en kunst.

Het ontwerpproces in stappen
Het ontwerpen van een ruimte is niet in een namiddag gedaan. Er
moet over verschillende zaken goed nagedacht worden. Er wordt
gesproken over visie en ambitie. Er wordt een inventarisatie gemaakt
van het gebruik, de staat van onderhoud en de wensen. Hieruit volgt
een programma van eisen. Op basis hiervan worden verschillende
ontwerpen gemaakt, die uiteindelijk tot een harmonisch geheel worden
samengebracht.

Toekomst
Als de kerk een baken in dorp of stad is, heeft zij
een toekomst. Hoe de kerk een baken in dorp of
stad wordt, hangt onder meer samen met het
jaarprogramma en de voorzieningen, maar ook met de
vraag welke ambiance daarbij past. Als ontwerper leeft
Pim zich in om die ambiance te beïnvloeden.
Daarbij vindt hij het belangrijk de combinatie van oud
en nieuw goed te bekijken, want niet alles wat oud en
klassiek is, is altijd betekenisvol. Ook hier speelt weer de
vraag welke elementen passen bij de visie van de kerk,
de sfeer die het gebouw zou moeten uitstralen. Alleen
het geheel van echte mooie historische elementen,

Oude Kerk Borne

bijvoorbeeld de kansel met het doophek, geven een
waardevolle betekenis aan hun omgeving. Pim van
Dijk heeft de wens om het bijzondere karakter van een
kerkruimte uit te buiten.
De liturgie en devotie geven essentie aan de kerk, maar
de kerk kan ook een unieke ruimte zijn voor sociale
functies zoals dorpsbijeenkomsten en conferenties,
recitals en concerten, of gewoon ontmoeting. Bij die
verscheidenheid in het gebruik past een hele flexibele
indeling. een kerkruimte met volledige flexibiliteit kan
goed afgestemd worden op op het aantal mensen.
Staan er bijvoorbeeld net voldoende stoelen, dan
ervaart men dat de groep compleet is. Dat verrijkt de
ervaring en geeft meer voldoening. Dat betekent dan
wel dat er voldoende goed toegankelijke bergruimte
zal moeten zijn voor (extra) stoelen.
Daarnaast vult Pim koffiebuffet, keuken, toiletten en
bergruimten op moderne wijze in. Met zorgvuldige
keuze van eigentijdse materialen, verlichting, kleur en
techniek kunnen verschillende ruimten onopvallend
mooi worden ingepast. Daar zijn vele goede
voorbeelden van.

Draagvlak
In het ontwerpproces zijn behalve de richtlijnen van de
protestantse of katholieke kerk en de opdrachtgever,
ook de meningen van de gemeenteleden nodig.
Daarvoor kan een klankbordgroep opgericht
worden, waarin ieder zeggenschap heeft:. vrijwilligers,
betrokkenen, ouderen, jeugd, koren, vrienden van
et cetera. Daarmee ontstaat ook het draagvlak in de
gemeente. Zo ontstaat een antwoord op de vraag: wat
leeft er binnen deze gemeente? Wat is de toekomst?
Wat is haalbaar? Op basis daarvan kan een ruimte
worden ontworpen voor liturgie én andere functies.
Want een kerk is meer dan alleen een gebouw voor
op zondag. Een kerk wordt gebruikt door allerlei
mensen, van voorganger en koster tot humanist en
toerist. De kerk is geen thuis of verblijfsruimte, maar
een bezoekersruimte. Het is een ruimte voor beweging.
Mensen komen, vinden, ervaren en gaan weer verder.
Daar kan het hele gebouw op ingericht worden,
te beginnen met een transparante, toegankelijke
hoofdingang met ruime tochtsluis die zicht geeft op
het interieur, ook al is de kerkruimte zelf afgesloten.
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Liturgisch midden in Sacramentskerk Nijmegen

Lezenaar in PKN IJsselstein

Ritueel en Ruimte.

Georiënteerd op de natuur
Hoe schijnt de zon naar binnen? Vroeger sloot men
graag de gordijnen, tegenwoordig wordt soms
het binnenvallend daglicht overstemd met te veel
energiezuinig kunstlicht dat van alles aanlicht. Het licht
in de kerk mag mysterieus zijn als de zon, de tijd, het
seizoen en de natuur suggereren.
Al sinds vroegere tijden werden kerkgebouwen
gebouwd op de as van west naar oost met een
oriëntatie op de zonsopgang: de richting waaruit met
elke volgende dageraad de toekomst begint.

14
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De toekomst die ooit zal leiden tot een hoopvolle,
perfecte wereld. Daarmee heeft het interieur een
beweging van donker naar licht en wordt het een
ruimte voor verwondering, de Ruimte voor de Geest,
het Huis van God. Sommige kerkruimten hebben nog
wel die lengte richting en die beweging, ook al zijn zij
niet natuurlijk georiënteerd. In het inrichtingsontwerp
kan dit terug komen in de indeling met een rechte,
ronde of ellipsvormige stoelopstelling.

Leuke vraag hier is: bepaalt het ritueel de ruimte
of bepaalt de ruimte het ritueel? “Wij geven onze
gebouwen vorm en dan vormen de gebouwen ons.” zei
Churchill ooit en dat is zeker zo voor ruimte en ritueel.
De kerkruimte kan de beleving van het geloof
spiegelen, doordat het de bijzondere momenten in het
ritme van het leven, zoals dopen, trouwen en rouwen,
markeert in liturgische rituelen. Herinneringen worden
zo verbonden aan de plek en aan de ruimte. Een kerk
die zo ingericht is, geeft vorm aan de beleving van de
kerkgemeenschap.

Vorm en schoonheid moeten voor zichzelf spreken.
Materialen moeten eerlijk, integer en authentiek zijn;
niet met pretentie of bluf. Dat is ook zichtbaar in
ontwerpen voor Liturgisch meubilair. Pim van Dijk kiest
vormen die passen bij gebruik in de gemeenschap.
Een doopvont zou dan een bekken met water zijn.
Bij de ene doopopvatting past glas, bij de andere is
natuursteen een betere keuze.

gids herinrichting kerken
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Hoe zie je een kerk?
Functioneel en symbolisch,
Historisch of toekomstig.
Liturgisch en cultureel,
Idealistisch en economisch
Voor de kerk of voor de samenleving.

Lucaskerk Arnhem

Balans tussen traditie en
eigentijdse vormgeving
Het adviseren gebeurt aan de hand van een
aantal gesprekken met een duidelijke agenda.
In het Stappenplan ‘Ruis maakt plaats voor rust’
wordt met de kerkgangers en bestuur een goede
balans gezocht tussen traditie en de eigentijdse,
duurzame, liturgische en multifunctionele wensen
en eisen.

Pim van Dijk Designs
Spitaalstraat 61, 7201EC Zutphen
T 0575-528803
M 06-50268638
E info@pimvandijkdesigns.nl
I www.pimvandijkdesigns.nl

Uniek Liturgisch meubilair
Pim van Dijk ontwerpt ook Liturgisch meubilair. Geen enkel ontwerp is hetzelfde, maar
uniek ontworpen om te passen bij de kerkgemeenschap en het nieuwe of historische
interieur. Pim van Dijk maakt combinaties van natuursteen, hout, metalen, kunststof en
glas.

16

gids herinrichting kerken

Regenboogkerk Nijverdal

Burgwalkerk Kampen

GBB – Glasbewerkingsbedrijf Brabant

glaSBeWerkingSBedrijF

BraBant

Of je nu praat over monumentale kerkbouw of nieuwbouw, naar
bewerkt glas is altijd vraag. Glasbewerkingsbedrijf Brabant (GBB)
is daarom betrokken bij veel bouw- of herinrichtingsprojecten bij
kerken. In samenwerking met kunstenaars, aannemers, kerken en
architecten leveren ze uitstekende kwaliteit aan zowel de artistieke
kant als aan de ambachtelijke kant van glas-in-lood en allerlei andere
glastechnieken. ‘Wij houden het ambacht in ere binnen een heel
modern georganiseerd bedrijf’, aldus directeur Frank Coolen.

Samenwerking
Voor GBB is samenwerking belangrijk. ‘We zijn zelfs
ontstaan vanuit samenwerking’, vertelt directeur Frank
Coolen. Het begon allemaal 63 jaar geleden. ‘Een
kunstenaar met een goed idee zocht samenwerking
met een ambachtsman om het idee vorm te geven
in glas.’ Zo werkt het bij GBB nog steeds. ‘Een kerk
kan zelf een ontwerp hebben of een kunstenaar die
iets gaat ontwerpen, ook als die kunstenaar geen
verstand van glasbewerking heeft. Het is juist een
uitdaging om kunstenaars hier binnen te hebben die

nog onbekend zijn met glaskunst. We leren hen dan
hun idee te verwerken in het glas, met de diverse
mogelijkheden van glasbewerking. Dat is zo mooi.’ Als
de kerk zelf geen kunstenaar in huis heeft, kan GBB
ook in het maken van een ontwerp een rol spelen. ‘Het
belangrijkste is dat we meedenken en vanuit onze
expertise kunnen adviseren’, benadrukt Coolen. ‘Dat is
waar GBB goed in is. We leveren het ambachtswerk dat
nodig is voor kwalitatief goed en stevig glas.’

Samenwerking met kunstenaars
In 1995 maakte Toon Verhoef een ontwerp voor een
herdenkingsraam in De Nieuwe Kerk in Amsterdam
ter gelegenheid van vijftig jaar vrijheid: het ‘Nationaal
Monument Vijftig Jaar Bevrijding’

18
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Marc Mulders ontwierp voor De Nieuwe Kerk een
raam als aandenken aan het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix. Dit kunstwerk werd
in een internetpoll gekozen tot het beste kunstwerk
van de laatste vijftig jaar. Daarnaast ontwierp Marc in
het glasatelier van GBB vele andere glaskunstwerken,
waaronder een raam in de St. Jan in ’s-Hertogenbosch.

Beide kunstenaars maakten op projectbasis gebruik van de voorraad en expertise van het
glasatelier van GBB. Door dergelijke samenwerkingen ontstaan bijzondere kunstwerken.
gids herinrichting kerken
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GBB – Glasbewerkingsbedrijf Brabant

Oranjekerk Amsterdam
Herbestemmen is nadenken en samenwerken
Budget

Meer dan glas-in-lood

‘Vaak is het zo dat kerken na een herinrichting bij
ons terechtkomen’, vertelt Coolen. ‘Dan is er budget
over en willen ze daar een mooi kunstwerk van laten
maken. De vraag is dan natuurlijk wie dat gaat doen.
Vaak begint dat met een interne kunstenaar en komen
ze bij ons voor de uitvoering.’ GBB speelt dan een
belangrijke rol in de uitwerking om te komen tot het
precieze ontwerp. ‘De technieken die we gebruiken
verschillen nogal in prijs. Wij helpen kerken om binnen
hun budget en met hun wensen een techniek bij hun
ontwerp uit te zoeken.’ Nog beter is het wanneer het
andersom gebeurt: eerst een techniek kiezen die bij
het budget past, daarna de kunstenaar helpen om een
ontwerp te maken dat past bij die techniek. Zo maakt
GBB voor vrijwel ieder budget een passend kunstwerk.

Bij glasbewerking denken veel mensen direct aan
glas-in-loodramen en gebrandschilderde ramen,
zoals die in oude kerken te vinden zijn. GBB maakt en
restaureert inderdaad dergelijke ramen. Maar GBB doet
veel meer, met allerlei glasbewerkingstechnieken. Voor
ramen aan de buitenkant, een doopvont of preekstoel
en voor gedenkplaten of kunstwerken binnen en
buiten de kerk.

Planning
Hoewel ambacht dus hoog in het vaandel staat, is GBB
een modern bedrijf. ‘We vinden planning en efficiënt
werken belangrijk. Als we afspraken maken over een
tijdpad, houden we ons daaraan, desnoods met inzet
van extra mensen.’ Dat laatste blijkt bij restauratie en
nieuwbouw vaak een probleem. ‘Veel aannemers gaan
vooral voor goed en mooi. Dat is belangrijk, maar alles
wat extra tijd kost, kost ook extra geld. Dat hebben
kerken vaak niet. Als wij iets afspreken, houden we ons
daar ook aan. Met behoud van kwaliteit natuurlijk.’

Functioneel door beschermende beglazing
Glas-in-loodramen geven een sfeer en uitstraling aan
een ruimte. Toch kunnen dergelijke ramen problemen
opleveren, omdat ze niet voldoen aan de eisen. Zat
men vroeger met jas aan in de kerk, tegenwoordig
moet een kerk lekker warm zijn en moeten ramen dus
goed isoleren. Zeker bij herbestemming van kerken
spelen dergelijke veranderingen een rol. GBB levert
oplossingen voor extra geluidsisolatie of thermische
isolatie bij de ramen, zodat de oude gebrandschilderde
ramen in tact kunnen blijven. Bij zulke projecten denkt
GBB al in een vroeg stadium mee. Een voorbeeld
hiervan is Poppodium Paradiso, waar de glas-inloodramen ruim 60dB geluid reducerend gemaakt
moesten worden, zonder dat het iets zou afdoen aan
het uiterlijk van die ramen.

In 1998 kocht Stadsherstel Amsterdam de Oranjekerk in
de Pijp. Het gebouw (bouwjaar 1902) dreigde gesloopt
te worden, omdat de Hervormde Gemeente de kosten
voor het gebouw niet meer kon opbrengen. Uiteindelijk
werd het gebouw opgekocht door Stadsherstel
Amsterdam. Het pand kon gered worden door 30%
van de kerk te behouden als kerk en de overige 70% als
kantoor in te richten.
Bij deze herbestemming was Paul Morel van
Stadsherstel nauw betrokken. ‘De kerk had veel
glas-in-loodramen en gebrandschilderde ramen. Dat is
voor kantoorruimtes een groot probleem, omdat het
gekleurde licht dat door dat glas valt problemen geeft
bij het werken met computerschermen.’
Bij het maken van de plannen ging men niet over één
nacht ijs. ‘Zeker voor zo’n herbestemming maak je de
plannen niet even in een namiddag’, benadrukt Morel.
‘Het vereist veel nadenken en overwegen. Je moet er
echt studie op doen. Je moet weten waar je vandaan
komt én waar je heen wilt.’ Hij benadrukt dat ook
communicatie naar betrokken partijen daarin
belangrijk is.

GBB werd al bij de voorbereidingen van de
herbestemming betrokken. ‘Je moet van tevoren
echt met alle partijen om tafel. Natuurlijk denkt
de architect mee, maar ook zaken als beglazing
en klimaatbeheersing zijn van groot belang bij
herbestemming.’
Uiteindelijk koos men ervoor om de ramen in de
toekomstige kantoorruimtes aan te passen. ‘We
wilden wel gebrandschilderde ramen behouden,
maar een groot deel van de ramen is vervangen
door lichtere kleuren met behoud van het originele
loodlijnenpatroon. Alleen de bovenkant van deze
ramen zijn gebleven zoals ze waren.’ Daarmee was
het werk van GBB echter nog niet af. Er werd ook
een voorzetraam voor de gebrandschilderde ramen
geplaatst. Dit raam had een tweeledig doel: allereerst
beschermt het de ramen tegen ingooien met stenen,
wat helaas in die tijd nog wel eens voorkwam in
Amsterdam. Daarnaast werken de voorzetramen
isolerend en comfort-verhogend, veel meer dan
enkelvoudig glas-in-lood en gebrandschilderde ramen.
Om deze aanpassing aan de buitenkant niet te veel te
laten opvallen, plaatste GBB de voorzetramen op de
positie waar voorheen de glas-in-loodramen zaten. De
glas-in-loodpanelen werden dus iets verder de kerk in
geplaatst. De gebrandschilderde ramen in het gedeelte
dat als kerk zou gaan fungeren, zijn uiteraard niet
vervangen.
Een jaar geleden, toen de huurder van de kantoren
uit het pand trok, is GBB opnieuw in de kerk geweest,
nu om alles na te lopen en schoon te maken. Morel
is over de samenwerking zeer tevreden. ‘Stadsherstel
Amsterdam doet veel projecten samen met GBB. Zij
denken mee en leveren goed werk af.’ Samen zoeken
naar een oplossing, daar gelooft Morel in en daarin
heeft hij in GBB een goede partner gevonden.

Geïsoleerde ramen bij Poppodium Paradiso
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Glas-in-lood en Glas-in-beton

Brandschilderen

Glasappliqué

Glasfusing

Etsen

Eén van de specialiteiten van
GBB is het maken van glas-inloodramen. Hierbij worden stukken
glas gevat in lijsten van lood,
waarbij met verschillende kleuren
glas allerlei kunstwerken gemaakt
kunnen worden. GBB heeft diverse
grote projecten met glas-in-lood
uitgevoerd, onder meer in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam, de St.
Jan in ’s-Hertogenbosch, Paradiso
in Amsterdam, het Van Abbe
Mausoleum in Eindhoven, de Oude
Kerk in Delft en de Mariakapel in
Weert. Behalve het maken van
nieuwe glas-in-loodramen is GBB
expert in het restaureren van
dergelijke ramen.
In plaats van lood kan ook
gietbeton de verbinding
tussen glas vormen. Bij deze
glas-in-betontechniek is de
verbindingsruimte tussen de
glasstukken groter, waardoor het
contrast met de achterkant groter
wordt dan bij glas-in-lood.

Bij brandschilderingen worden
lijnen, schaduwpartijen (grisailles)
en kleuren (emaillen) op het raam
aangebracht, die daarna in een
oven op hoge temperatuur in het
glas gebrand worden. Doordat
hierdoor het oppervlak van het
raam niet meer volledig egaal
is, breekt het glas lichtstralen
in verschillende richtingen. In
combinatie met de kleuren in het
glas zorgt dit voor een levendig
spel van licht in het interieur
van een gebouw. Al sinds de
middeleeuwen wordt deze
tijdrovende techniek vooral in
kerken gebruikt.

Glasappliqué is een veel jongere
techniek en wordt in de glaskunst
sinds de jaren ’60 van de vorige
eeuw veel gebruikt. Ook GBB
heeft al ruim veertig jaar ervaring
met deze techniek, waarbij
verschillende vormen gekleurd
glas op ander glas gelijmd worden,
desgewenst meerdere lagen over
elkaar. De lijmtechniek die GBB
hierbij gebruikt, is door GBB zelf
ontwikkeld; lijm die bestand is
tegen UV-straling en vocht, zodat
het glas lang mooi blijft. Bekende
voorbeelden zijn glazen wanden
rond een lift op elke verdieping
van een ziekenhuis in Den Bosch
De kerk ‘De Hoeksteen’ in Dussen
heeft ramen die met glasappliqué
zijn gemaakt. En ook de restauratie
van glasappliqué behoort tot de
mogelijkheden zoals bijvoorbeeld
een glaskunstwerk van Karel Appel
in Rotterdam.

Het versmelten van verschillende
vormen van gekleurd vlakglas
geeft een bijzonder karakter
aan het glas. Deze techniek
wordt gebruikt in combinatie
met glasappliqué. Diverse
glascomponenten, gemaakt
met glassmelttechniek (fusing),
worden aan of op elkaar bevestigd
door onderlinge verlijming
(appliqueren). Er zijn niet veel
bedrijven die zich hebben
bekwaamd in deze techniek. Voor
restauratiewerkzaamheden is de
jonge techniek nog niet relevant,
maar het kan goed gebruikt
worden voor de vervaardiging van
nieuwe creaties en eventueel zelfs
ter vervanging van oude beglazing.
En om de meest bijzondere
kunstwerken van te maken, zoals
voor Erasmus Universiteit. De
ontvangsthal is daar voorzien
van maar liefst 85 gesmolten
glasobjecten. Gerealiseerd in
samenwerking met kunstenaar en
architect Gerard Frishert van buro
Géèf.

Bij etsen verandert de
glasbewerker de laagdikte van
het glas gedeeltelijk door het
met zuur te verwijderen. Hierdoor
ontstaat, in geval van gekleurd
glas, een lichtere of een totaal
andere kleur. Het behandelde glas
kan later weer voorzien worden
van brandschildering, waardoor
veel kleurnuances en patronen
ontstaan en strakke lijnen mogelijk
zijn. Eén van de kunstenaars waar
GBB veel mee samenwerkt, Michel
van Overbeeke, maakt veel gebruik
van deze glastechniek.
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Zeefdrukken

Emaille airbrush

Met zeefdrukken kunnen allerlei
patronen, vlakken, foto’s, symbolen
en belettering aangebracht
worden op glas. Daarvoor gebruikt
men email of grisaille. Dit wordt in
een oven met het glas versmolten,
waardoor het een uniek en vooral
ook duurzaam karakter krijgt.

Als er minder budget beschikbaar
is, maakt GBB gebruik van een
nieuwe techniek, namelijk de
airbrushtechniek. Hierbij wordt in
plaats van gekleurd glas gebruik
gemaakt van gespoten email
op glas. Deze techniek is in huis
ontwikkeld en biedt steeds meer
mogelijkheden, waardoor er
keer op keer mooiere resultaten
ontstaan.

Kunstenaar Michel van Overbeeke heeft voor de ramen in de Barbarakerk verschillende technieken
gebruikt om het glas te bewerken, namelijk etsen, brandschilderen en emaillespuittechnieken

Oud maakt plaats voor moderne kunst
De Barbarakerk en de bijbehorende pastorie (gebouwd in 1910) is een rijksmonument
en is enkele jaren geleden geheel gerestaureerd. Beschadigde en versleten onderdelen
zijn vervangen. Ook het interieur heeft aandacht gekregen; zowel de uitstraling als de
bruikbaarheid zijn verbeterd. Een bijzonder onderdeel in dit project zijn de nieuwe
koorramen in het priesterkoor. De glaskunstenaar Michel van Overbeeke heeft vijf
nieuwe kleurrijke glas-in-lood ramen vervaardigd, waarin de heilige Barbara centraal
staat. De traditionele kerkelijke uitingen maakten plaats voor moderne kunst. Alle ramen
zijn bij GBB in het kunstenaars-atelier gemaakt.

Het oude in ere herstellen
Zandstralen
Op het gebied van zandstralen
heeft GBB een gevestigde naam. Bij
deze techniek worden structuren
in meerdere tonen zichtbaar
gemaakt in glas door met grote
druk minutieuze gritkorrels
tegen het glas te blazen. Feitelijk
is het dus een gecontroleerde
oppervlaktebeschadiging in
meerdere tonen. Deze techniek
is in veel bedrijfsgebouwen en
moderne kerken populair.

Restaureren en conserveren vraagt om de beheersing van het glasambacht. Zo
restaureerde GBB alle glas-in-lood ramen in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam,
waaronder ook de koepel en de meer dan 120 jaar oude ramen in het priesterkoor. De
koepel was voorheen dichtgetimmerd en de ramen van de koepel lagen opgeslagen in
een torenkamer van de basiliek.
Tevens de intensieve restauratie van de glas-in-lood ramen van de St Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch mocht GBB begeleiden en uitvoeren. Samen met Marc Mulders is een
bijzonder raam voor de entree gemaakt. Een raam waar tot in New York over gesproken
werd, vanwege de vermelding in beeld van 9/11 (Twin Towers)
Restauratie van al het glas-in-lood inclusief de koepel, waarvan het glas opgeslagen lag
op een torenkamer van de basiliek.

Voor informatie en advies:
GBB GlasBewerkingsbedrijf Brabant,
Kapitein Hatterasstraat 10
5015 BB Tilburg
T
013 – 532 51 10
E
info@gbb.nl
W
www.gbb.nl
Facebook /gbbglass
Twitter
@glasbewerking
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restauratie orgel en reconstructie lijst- en houtsnijwerken,
het orgel werd in ‘gestripte’ toestand overgenomen
uit de o.l.v. ten hemelopneming te nijmegen

orgelbouwkunst, cultuur & ambacht in de 21ste eeuw
nieuwbouw • restauratie • onderhoud
platinalaan 10 - 5234 gh ’s-hertogenbosch

altijd
altijd Het
Het

juiSte orgel
op
op de
de
juiSte plek

[t] (073) 641 29 51 - bij geen gehoor [t] (073) 642 21 20 • [f] (073) 642 50 55
[w] pelsenvanleeuwen.nl [e] info@pelsenvanleeuwen.nl

Waar Pels & Van Leeuwen zich mee bezig houdt

Er zijn 15 ervaren medewerkers in vaste dienst. De
orgelmakerij heeft een eigen pijpenmakerij met gieterij
en een uitgebreide inrichting voor houtbewerking.
Het werkterrein van de orgelmakerij concentreert zich
in Nederland en België zowel wat betreft nieuwbouw,
restauratie en onderhoud. Vanuit de rijke historie in eigen
huis is veel ervaring en vakkennis aanwezig. Het bedrijf is
bekend met alle tractuursystemen zoals traditionele- en
moderner mechanische, maar ook pneumatische, elektropneumatische en digitale tracturen. Daarnaast houden
zij zich bezig met de in- en verkoop van orgels en de
aanpassingen hiervan bij herplaatsing. Tevens worden
adviezen gegeven over orgel en akoestiek bij herinrichting.
Het door Pels & Van Leeuwen gebouwde orgel in
de kapel van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis
in 's-Hertogenbosch.

Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen BV uit ’s-Hertogenbosch doet
veel meer dan alleen maar orgels bouwen. Ook een kerk die niet
genoeg budget heeft voor één van hun exclusieve nieuwe orgels,
kan via Pels & Van Leeuwen aan een orgel komen dat past in hun
gebouw. Tevens kunnen zij van nut zijn bij een herinrichtings- of
herbestemmingsproject. Ook gemeenten die een orgel over hebben,
bijvoorbeeld bij verkoop van een kerkgebouw, zijn bij Pels & Van
Leeuwen aan het juiste adres.

Bemiddeling
Een belangrijke rol van Pels & Van Leeuwen in kerkelijk
Nederland, is die van bemiddelaar. Directeur Peter
van Rumpt heeft er zijn werk van gemaakt: kerken
die een orgel over hebben van hun orgel afhelpen
en zorgen dat het orgel een nieuwe bestemming
krijgt in een kerk die behoefte heeft aan een ander
orgel. ‘Ik hoor vaak al in een vroeg stadium van kerken
dat ze mogelijk gaan verkopen. Ik heb dan niet altijd
direct een bestemming voor hun orgel, maar het zit
wel in mijn achterhoofd. Als ik dan bij een kerk ben
waar men misschien wel iets anders wil, bijvoorbeeld
omdat hun orgel aan een grondige restauratie toe is
en het de vraag is of dat nog wel de moeite waard
is, kan het zomaar zijn dat ik van een orgel weet die
mogelijk beschikbaar komt en precies in die kerk
past.’In dat geval komt Pels & Van Leeuwen het orgel
taxeren. ‘We taxeren de herbouwwaarde, gewoon om
te kijken wat het orgel waard zou zijn als je hem nu
laat bouwen. Daarnaast bepalen we de waarde als de
koper van de kerk het orgel zou overnemen. Dan hoeft
het orgel niet verplaatst te worden en is een goede
onderhoudsbeurt vaak genoeg. We bepalen ook de
waarde van het orgel als het naar een andere kerk
verplaatst moet worden. Dat levert de kerk minder op,
omdat verplaatsen ook geld kost. Dat is echter wel een
goede oplossing als de koper van de kerk het orgel
niet wil hebben.’
24
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Dat gebeurde bijvoorbeeld in Onnen, waar een Pels &
Van Leeuwen orgel stond. Daar wilde men het orgel
kwijt. In Boxtel stond een kwalitatief niet zo goed orgel,
dat voor de zoveelste keer voor een dure reparatie
stond. Uiteindelijk is dat orgel niet hersteld, maar
vervangen door een orgel uit Onnen, tot tevredenheid
van alle partijen. Vaak wordt het orgel niet alleen
opgeknapt, maar ook uitgebreid en bijvoorbeeld
overgeschilderd, voordat het wordt overgeplaatst. De
kerk die het orgel koopt krijgt tien jaar garantie op het
orgel.
‘We hebben natuurlijk niet voor elk orgel direct een
bestemming,’ vertelt Van Rumpt. ‘Soms weten we op
tijd dat een kerk een orgel kwijt wil. Maar het gebeurt
ook vaak dat de verkoop van een gebouw al in kannen
en kruiken is voordat men op zoek gaat naar een
oplossing voor het orgel.’ Zeker dan is het soms lastig
om op tijd een goede bestemming voor het orgel te
vinden. In dat geval slaat Pels & Van Leeuwen het orgel
kosteloos op, tot het wel verkocht kan worden.

gids herinrichting kerken
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een orGel verHuisd
twee problemen.. . .ÉÉn oplossinG
Boxtel
Het orgel van de Protestantse gemeente in Boxtel had
altijd wat. ‘Het was kwalitatief gewoon niet een heel
goed orgel,’ vertelt organist Hans van der Haagen. Het
was een orgel van Olieman uit Rotterdam, gebouwd
in 1954. ‘We hadden al een paar keer groot onderhoud
erop moeten doen. Twee jaar geleden moest er weer
een dure reparatie gedaan worden.’ Het orgel was in
onderhoud bij Pels & Van Leeuwen.

Onnen
De protestantse gemeente in Onnen werd steeds
kleiner. Uiteindelijk viel de beslissing; begin 2011 zou
de kerk verkocht worden aan particulieren. ‘In de kerk
stond een mooi Pels & Van Leeuwen orgel, gebouwd in
1985 , vertelt organist Roel Wester. ‘Het orgel had nooit
een storing; dat is uniek’. De vraag was echter wat er
met dit mooie orgel moest gebeuren. Daarom werd
Pels & Van Leeuwen ingeschakeld.

Zo wist directeur Van Rumpt over de situaties in beide
kerken. Hij benaderde Van der Haagen dat er een orgel
uit Onnen te koop was die mooi in hun kerk zou passen.
‘Ik gaf aan dat hij best mocht opmeten of het zou passen’,
vertelt Van der Haagen, ‘maar ik zei er direct bij dat hij niet
teveel hoop moest hebben. Er was helemaal geen geld
beschikbaar voor een nieuw (tweedehands) orgel.’ En zo
ging het in meer kerken waar het orgel eventueel zou
passen; er was niet genoeg geld. Tot de situatie ook de
predikant van de gemeente in Boxtel ter ore kwam. ‘Zij heeft,
samen met haar man en anderen, fondsen weten te werven.
Toen ging het hele project onverwachts snel van start.’
Het orgel is niet zonder meer verplaatst. Het oorspronkelijk
grenen orgel werd door een bekend schilderbedrijf
(Firma De Jongh uit Waardenburg) in imitatie mahonie
geschilderd. Bovendien kreeg het orgel er een tongwerk
bij (een dulciaan) en een pedaalregister (gedekt 8’). Op
die manier ontstond er een volledig zelfstandig pedaal,
dat niet altijd gekoppeld hoefde te worden. ‘Dat was niet
per se noodzakelijk, maar het maakt een veel uitgebreider
repertoire mogelijk. Dat is voor concerten leuk, en natuurlijk
ook gewoon voor iedere organist.’

Het resultaat
Van der Haagen is tevreden met
het resultaat. ‘Het is gewoon een
kwalitatief heel goed orgel. We
hebben er garantie op van tien jaar. We
weten gewoon dat we de komende
tien jaar geen extra kosten hebben,
naast het onderhoudscontract. En
als er eens wat is, staat Pels & Van
Leeuwen altijd klaar.’
Ook Wester is niet ontevreden.
‘Ze hebben het echt geweldig
gedaan, Pels & Van Leeuwen heeft
gedegen vakwerk geleverd,’ vertelt
hij enthousiast. ‘Toen ik bij de
ingebruikname van het orgel in Boxtel
de eerste klanken hoorde, leek het
net of ik weer in onze kerk zat. Aan de
klank is niets veranderd.’

Het orgel uit Onnen is herplaatst in
het PKN kerkgebouw te Boxtel. Het
front werd van extra tussentorens
voorzien en de kas werd geschilderd
in imitatie mahonie door
schildersbedrijf Gebr. De Jongh
uit Waardenburg. Het orgel werd
uitgebreid met 2 registers zodat
het instrument ook voor concertant
gebruik beter geschikt werd.

Gereformeerde Koepelkerk te
Onnen, opus 886, gebouwd in
1985 door Pels & Van Leeuwen.

Ondeskundig onderhoud heeft desastreuze gevolgen voor de
staat van het pijpwerk.

Na een arbeidsintensieve en kostbare restauratie is het oude
pijpwerk weer in originele staat teruggebracht.

Meedenken

Terug naar de middeleeuwen

Een andere rol die van Rumpt graag vervult, is die van
meedenker. Hij denkt graag mee als er plannen zijn voor
herinrichting of herbestemming van kerken. ‘Het orgel is vaak
een sluitpost. Daardoor wordt ook over de akoestiek die voor
het orgel nodig is pas laat nagedacht’, verzucht Van Rumpt.
Veel architecten houden alleen rekening met spraakakoestiek.
‘Ik heb wel meegemaakt dat ik ergens kwam en vroeg naar
de akoestiek. “Daar is al rekening mee gehouden”, kreeg ik dan
te horen. “Er is gerekend op een akoestiek van 1,2 seconden”.
Maar dat is de spraakakoestiek. Voor orgel en zang is de ideale
akoestiek richting 3 seconden.’ Dat is altijd zoeken naar een
middenweg. ‘Het is gemakkelijker om in een gebouw met
langere akoestiek een oplossing te vinden voor de spraak, dan
om een gebouw met ideale spraakakoestiek geschikt te maken
voor orgel en samenzang, omdat spraak met apparatuur goed
te regelen is.’ Daarom stelt Van Rumpt het op prijs als hij op tijd
in het herinrichtingsproces bij de plannen betrokken wordt.
‘Op die manier kunnen we voorkomen dat er bij de aanschaf
van het orgel rekening gehouden moet worden met allerlei
beperkingen van de kerkzaal. En het scheelt vaak ook geld;
je kunt dan oplossingen, zoals flexibele akoestiek direct in de
plannen meenemen. Soms maakt de keuze van een bepaald
soort stoel of gordijn al een heel verschil voor de klank van het
orgel.’

Pels & Van Leeuwen is een modern bedrijf, waar van de
moderne middelen gebruik wordt gemaakt in communicatie en
bedrijfsvoering. Het bedrijf is internationaal gericht en heeft zelfs
een regionale prijs gewonnen voor de beste ondernemersvisie.
Pels & Van Leeuwen is ook een oud bedrijf. Zowel Orgelbouw
Pels als Orgelbouwer Van Leeuwen zijn opgericht in 1903. Sinds
de jaren ’60 zijn deze gefuseerd. Pels & Van Leeuwen is een echt
familiebedrijf; hoewel het niet altijd in handen van de familie
Rumpt is geweest, was de vader van de huidige directeur

Directeur Peter van Rumpt,
zijn dochter Jacqueline en
zoon Rochus voor het in
aanbouw zijnde orgel voor
de Sint Pieterskerk te Tielt (B).
Dit wordt een orgel in Frans
symfonische stijl met 34
registers. Het metaal voor het
pijpwerk is op ambachtelijke
wijze gegoten in eigen atelier
waaruit de 2036 pijpen
met de hand zijn gemaakt.
Het orgel wordt in september
2014 opgeleverd.

Onderhoud
Een derde dienst die Pels & Van Leeuwen levert is onderhoud.
Onderhoud van orgels is iets wat veel kerken niet of nauwelijks
in hun begroting meenemen. Soms doen ze het nauwelijks,
of laten ze het door een beunhaas doen. Tot het orgel echt
kapot is. Dan is een reparatie vaak erg duur en komt de kerk in
geldproblemen. ‘Wij bieden een onderhoudscontract aan voor
drie jaar. Daarbij wordt tweemaal een kleine onderhoudsbeurt
uitgevoerd en eens in de drie jaar een generale stemming.’
Kerken betalen daarbij een vast bedrag per jaar. ‘Zo weet de
boekhouder precies waar hij aan toe is. Bovendien voorkomt
regelmatig onderhoud vaak grote en dure reparaties.’

Pijpwerk van de Bourdon 8 voet.
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Maak kennis
met Bos’
totaalconcept

orgelbouwers sinds 1903
Sint-Hubertuskerk te Membruggen, Riemst (B)

organbuilders since 1903
ook al directeur. Inmiddels werken ook zijn zoon en
dochter in het bedrijf; dochter Jacqueline regelt alles
achter de schermen en zoon Rochus behaalde het
orgelbouwdiploma aan de Oscar Walckerschule in
Ludwigsburg en specialiseerde zich in het maken van
labialen en tongwerken. Tevens is hij de bedrijfsleider.
Het bedrijf heeft in de loop van de tijd op diverse
gebieden een ontwikkeling doorgemaakt. Toen de
vader van de huidige directeur het bedrijf in 1962
overnam, koos hij ervoor om terug te gaan naar
de klassiekere orgels, met betere kwaliteit van het
materiaal. Dat zorgde er al voor dat de orgels langer
meegingen. Toen de huidige directeur in 1979 in het
bedrijf kwam, probeerde hij ervoor te zorgen dat de
Pels & Van Leeuwen orgels herkenbaar werden, doordat
ze iets unieks hadden. Hij ging terug naar de orgels
uit de negentiende eeuw. ‘Die orgels namen we als
uitgangspunt, met natuurlijk een snufje peper en zout
van onszelf eroverheen.’
Toen door de concurrentie er steeds goedkopere orgels
kwamen, moest Van Rumpt keuzes gaan maken. ‘Steeds
meer orgelbouwers lieten hele onderdelen in lagelonen-landen produceren. Het hele productieproces
van orgels werd daarnaast steeds meer

geautomatiseerd. Wij moesten óf daarin meegaan, óf
ons op een andere manier onderscheiden.’ Van Rumpt
koos om hierin niet mee te gaan, maar het bedrijf weer
kleiner te maken. ‘We gingen efficiënter en moderner
werken, dat scheelde tijd. Die tijd konden we gebruiken
voor artistieke ontwikkeling.’ Het resultaat was dat Pels
& Van Leeuwen exclusieve orgels ging bouwen.
Sinds zoon Rochus in het bedrijf werkt, is er weer een
verandering gaande. ‘Hij is nóg verder teruggegaan
in de tijd, terug naar de manier waarop orgelbouwers
in de middeleeuwen hun orgels bouwden’. Zo maakt
hij de orgelpijpen niet meer van kant en klare tinnen
en loden platen, maar giet hij die platen zelf. ‘Ze zien
er daardoor minder strak uit, maar krijgen wel een
geheel eigen klank. Een klank die de meeste orgels van
tegenwoordig niet meer hebben.’ Die klank kan hij bij
het maken van de pijpen ook beïnvloeden. ‘We kunnen
proefpijpen maken en in de kerk zelf uit proberen. Als
we de ideale klank gevonden hebben, maken we alle
pijpen op die manier. Zo krijgt iedere kerk een orgel
met de klank die bij die kerk past.’

o . a . Ge s peci al i s e e r d
i n ke rki nte r i e u r s

Manuaal II Grand Orgue C-g3
Montre 8 pds
Bourdon 16 pds vanaf c
Bourdon 8 pds
Gamba 8 pds
Flûte octaviante 8pds
Prestant 4 pds
Doublette 2 pds
Mixture 2r 3 pds
Trompette basse 8 pds
Trompette haut 8 pds

Zui dz i jde 15 2
po s tbu s 4
2 9 7 7 ZG Go udr ia a n
T 01 83 -5835 8 3
F 01 83 -5826 7 8
www.tifabos.nl
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Van Rumpt geeft kerken die bezig zijn met herinrichting graag een paar tips mee:
Begin op tijd

Goedkoop is vaak duurkoop

Bij de verkoop of herinrichting van
een kerkgebouw komt veel kijken. De
voorbereidingen beginnen vaak wel op tijd,
maar Van Rumpt weet uit ervaring dat er
tijdens het proces weinig aandacht besteed
wordt aan het orgel. De besluiten daarover
vallen pas laat, terwijl de herplaatsing van
een orgel tijd vergt. Ook bij het nadenken
over de inrichting van een kerk is advies van
een orgelbouwer geen overbodige luxe.

Omdat kerken moeten bezuinigen, wordt
het opknappen, schoonmaken en stemmen
van een orgel regelmatig overgelaten aan
‘beunhazen’ of vrijwilligers. Dit zijn soms
goede vaklui, maar vaak ook blijkt het
achteraf niet goed gebeurd te zijn. Daardoor
zijn extra herstelwerkzaamheden achteraf
noodzakelijk en pakt het opknappen juist
duurder uit. Ook voor de koop van een
oud orgel is het goed om niet af te gaan
op orgelliefhebbers die orgels opkopen en
opknappen. De garantietijd is vaak maar kort
en de kans op mankementen binnen een
paar jaar groot.

Subsidie
Voor historische orgels bestaat de BRIMregeling. Voor onderhoud van een gebouw
en interieur kan een onderhoudsplan
ingediend worden. Meer informatie

hierover is te vinden op de website van de
Rijkdsdienst voor Cultureel Erfgoed (www.
cultureelerfgoed.nl). Er zijn ook diverse
stichtingen die het behoud van orgels op de
prioriteitenlijst hebben staan.

Binnenklimaat
Denk bij de herinrichting van een gebouw
ook aan het klimaat in het gebouw. Een
verkeerd binnenklimaat kan zeer desastreus
zijn voor het orgel. Dit risico is er vooral
wanneer het gebouw buiten gebruik gesteld
wordt.

Goed onderhoud
Blijf een orgel goed onderhouden, ook als
al bekend is dat door herbestemming het
orgel uit de kerk weg moet. Het orgel verliest
anders snel aan kwaliteit en waarde.

RESTAURATIE
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de Jongh Schildersbedrijf b.v.
restauratie & onderhoudsschilderwerken
Waardenburg / ‘s-Gravenhage

Circa 65 houtsoorten op voorraad!

• Balkhout (Vers en aangedroogd)
Eiken, Pitch Pine, Oregon Pine, Douglas
• Vloerhout (in uitzonderlijke breedtes)
• Eiken meubelhout waaronder
messenresten
WIJ HELPEN U GRAAG BIJ DE LEVERING VAN HET JUISTE HOUT!

LOOFHOUT - NAALDHOUT - PLAATMATERIAAL - VLOEREN - PANELEN

Willem de Zwijgerlaan 1
Postbus 18
2740 AA Waddinxveen
Tel: (+31)182-615933
Fax: (+31)182-610105
E-mail: info@houtex.nl

• OPSLAG
• DROGERIJ
• SCHAVERIJ
• TRANSPORT

KH0150

WWW.HOUTEX.NL
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T I M M E R FA B R I E K

GEBRS BOS BV

WWW.PELSENVANLEEUWEN.NL • 073-6412951 • INFO@PELSENVANLEEUWEN.NL

tips & trics

Soms is het moeilijk om in te schatten
hoeveel kosten en werk er gemoeid kunnen
zijn met het verplaatsen van een instrument.
Op tijd advies vragen van een expert kan
teleurstellingen achteraf voorkomen. Experts
kunnen helpen bij het opstellen van een
plan, tijdspad en kostenplaatje.
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altijd
Goed Geluid
De akoestiek in de kerk moet niet te
droog zijn, maar ook niet te galmend.
De spraakverstaanbaarheid moet goed
zijn, het orgel moet mooi klinken en
het geluid van de band moet ook goed
overkomen. Om dat voor elkaar te krijgen
moeten de architect en leverancier
van geluidsapparatuur weten wat de
akoestische eigenschappen van een
zaal zijn. Het GeluidBuro helpt de eisen
van een kerk op gebied van akoestiek
te formuleren, vertaalt vage termen om
akoestiek aan te duiden in meetbare
getallen en adviseert de kerk, de architect
en de leverancier van geluidsapparatuur,
zodat de kerkzaal een perfecte akoestiek
krijgt.

In een oude kerk staat een dominee op de preekstoel.
Zijn stem galmt door de kerk. Als na zijn preek het
orgel begint te spelen, lijkt die galm opeens niet zo
storend meer. Tot, aan het einde van de dienst, de band
begint te spelen. Veel mensen kijken bedenkelijk; de
galm verstoort de muziek zo sterk dat het geluid door
de kerk rommelt. Deze kerk is duidelijk zeer geschikt
voor het geven van orgelconcerten, maar minder voor
spraak en muziek van de band.
In een andere kerk is de dominee zeer goed
verstaanbaar en klinkt de band mooi door. Zingen wil
echter juist niet goed, omdat de zaal een nogal ‘droge’
akoestiek heeft, zo zegt men.
Een kerk wil dergelijke uitersten uiteraard voorkomen.
Bij aanpassingen aan de kerkzaal moet er daarom
worden nagedacht over de akoestiek. Dat gebeurt
in de praktijk nog te vaak aan het einde van een
verbouwing, als de kerk al klaar is en er klachten
komen. Veel logischer is het om hier van te voren al
inzicht in te krijgen en advies in te winnen. Ingenieur
Jan Bril, adviseur bouw- en elektro-akoestiek bij Het
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spraak zijn weer andere omstandigheden ideaal.
De adviseurs van Het GeluidBuro gaan daarom
allereerst in gesprek met de opdrachtgever en de
architect. Zij luisteren dan vooral naar hun ideeën en
wensen en maken op basis daarvan een akoestisch
programma van eisen, waarin de eisen vertaald
worden in meetbare en berekenbare richtlijnen.

Parameters
Als Het GeluidBuro een opdracht uitvoert in een
bestaande kerk, worden allerlei geometrische
aspecten gecontroleerd, zoals zichtlijnen, hinderlijke
weerkaatsingen, stralingsconcentraties, echo’s en
flutterecho’s. Vervolgens meten de adviseurs van Het
GeluidBuro aan een aantal verschillende akoestische
parameters, zoals de nagalmtijd en de balans tussen
hoge en lage noten (zie kader). Op basis van de
informatie uit de metingen kunnen de adviseurs de
voorgenomen plannen voor wijzigingen doorrekenen
op akoestische effecten. Hieruit kunnen conclusies
worden getrokken over de spraakverstaanbaarheid en
muzikale kwaliteit van een ruimte.
Ook bij nieuwbouw kunnen de adviseurs deze
parameters berekenen. Zij doen dat op basis van een
bouwtekening, dus al voor begonnen wordt met
de bouw. Hierbij berekenen zij welke hoofdvormen,
materialen en geluidinstallaties nodig zijn om te
komen tot de gewenste akoestiek, zoals die eerder in
het programma van eisen al was vastgelegd.

GeluidBuro, houdt zich dagelijks bezig met het geven
van akoestische adviezen. ‘Wij krijgen in de praktijk
verschillende vragen’, vertelt hij. ‘Bij de verbouw van
een bestaande zaal geeft het kerkbestuur vaak aan dat
ofwel de spraakverstaanbaarheid, ofwel het geluid van
de muziek te wensen over laat.’
‘In geval van een nieuw te bouwen kerk is het vaak de
architect die ons om advies vraagt. De architect wil een
goede zaal bouwen. Hij heeft zelf veel verstand van
allerlei zaken rondom bouw, maar wint bij ons advies
in over de akoestiek.’

Wensen vertalen
Uit bovenstaande blijkt al dat iedere zaal uniek
is. Niet iedere kerkzaal wordt voor exact dezelfde
doelen gebruikt. Net als de eisen die een kerk aan het
geluid stelt. Zo is bij de ene kerk vooral orgelmuziek
belangrijk, terwijl de andere kerk veel meer gebruik
maakt van een band. Vaak wordt zowel orgel als een
band gebruikt. Dat kan soms tegenstrijdig zijn, omdat
voor beide andere akoestische eisen gelden. Voor

Akoestische parameters
Het GeluidBuro gebruikt diverse parameters
bij het beschrijven van de akoestische
eigenschappen van een zaal, waaronder:
• Nagalmtijd is de tijdsperiode dat een
geluidssignaal nodig heeft om 60 decibel
zachter te worden; het is dus een maat om
te meten hoe lang het duurt voor een geluid
weggestorven is uit de zaal.
• Early Decay Time is het eerste stukje van
de nagalmtijd. Het is de tijd die het geluid
nodig heeft om 10 decibel aan geluidssterkte
te verliezen. Die eerste 10 decibel is vooral
belangrijk voor de spraakverstaanbaarheid.
• Bass-ratio is de verhouding tussen de
sterkte van het geluid tussen lage tonen en
middentonen. Beide soorten geluid moeten
ongeveer even hard zijn. Als de bas te hard is,
klinkt het geluid heel vervelend.
• Treble-ratio is hetzelfde als de bass-ratio,
maar dan juist voor hoge tonen; het is
dus de verhouding tussen hoge tonen
en middentonen. Ook deze twee moeten
goed in balans zijn om een helder geluid te
waarborgen.
• Luidheid geeft weer hoe hard het geluid is
in relatie tot de omgeving. Deze parameter
geeft in feite weer hoeveel geluid er blijft
hangen in een zaal.
• Intimiteit is een belangrijke parameter
voor het gevoel van intimiteit van de zaal.
Deze parameter geeft weer hoe lang het
duurt voor het geluid op de plaats van de
toehoorder is. Hoe langer het duurt, hoe meer
de toehoorder het gevoel heeft in een grote
zaal te zitten en op grote afstand van de
spreker. Als die tijd kort is, krijgt de toehoorder
meer het gevoel betrokken te zijn bij wat er
gebeurt op het podium.
• Clarity geeft aan in welke mate muziek
vervormd en versmeerd wordt. Een gebouw
kan geluid omvormen en vertroebelen, zodat
het veel minder mooi klinkt dan in een ruimte
waar dit niet gebeurt.
• Speech Transmission Index is een index die
aangeeft hoeveel van het oorspronkelijke
spraaksignaal er voor de toehoorder nog
overblijft en is dus een belangrijke maat voor
de spraakverstaanbaarheid.
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3D-modellen
Op basis van de gemeten parameters maakt men
een 3D-model van de kerkzaal, waarmee berekend
kan worden hoe de akoestiek in de zaal kan worden
als de aanpassingen worden doorgevoerd. Het effect
van die aanpassingen kunnen de ingenieurs zelfs al
laten horen. Hierbij kunnen in de ontwerpfase nog
aanpassingen gedaan worden aan het advies, al voor
er iets van het plan daadwerkelijk is uitgevoerd.

Tweeledig advies
Het advies dat Het GeluidBuro uiteindelijk geeft, is vaak
tweeledig. Het gaat allereerst om bouwkundig advies,
om de vraag met welke materialen en in welke vorm
de zaal gebouwd kan worden om de akoestiek zo
goed mogelijk te laten zijn.
Akoestiek is echter niet alleen belangrijk bij de
bouw van de kerkzaal, maar ook bij de keus voor de
geluidsapparatuur. Op basis van het onderzoek dat Het
GeluidBuro uitvoert voor een kerk en de parameters
die ze hebben beoordeeld, wordt vaak ook advies
gegeven over de aanschaf van de geluidsapparatuur.
Vooral hierin onderscheidt Het GeluidBuro zich

van andere adviseurs, die óf bouwkundig óf
elektroakoestisch advies geven, maar niet een integrale
oplossing kunnen bieden. Zeker voor kerken is daarom
de aanpak van Het GeluidBuro zeer geschikt en
uiteindelijk vaak kostenbesparend.

Samenwerking
De adviezen van Het GeluidBuro zijn natuurlijk niet de
enige adviezen die een kerk nodig heeft. Akoestiek is
belangrijk, maar is niet het enige onderdeel van een
verbouwing of nieuwbouw. Daarom is goed overleg
met andere betrokken partijen van groot belang en
een elementair onderdeel van de aanpak van Het
GeluidBuro. Zij werken dan ook samen met diverse
grote architectenbureaus die in de kerkenwereld
bekend zijn, zoals bijvoorbeeld Van Hoogevest
Architecten, RoosRos Architecten, Born Architecten of
Van Beijnum Architecten.
Werkzaamheden voor de akoestiek in kerken:
• Akoestische beoordeling van bestaande zalen;
• Akoestische prognose akoestiek van nieuwe zalen;
• Eenvoudig onderzoek akoestiek in kleinere ruimten;

Akoestiek gaat over veel berekeningen en formules, maar Het GeluidBuro kan het ook helder en duidelijk met kleuren presenteren.

• Complexe metingen en 3D-berekeningen;
• Hoorbaar maken akoestiek vóór de bouw
(auralisatie);
• Opstellen bouwkundig en elektro-akoestisch PvE;
• Advies bouwkundige voorzieningen voor
optimalisatie;
• Advies elektro-akoestische systemen;
• Begeleiding architecten in het ontwerpproces;
• Begeleiding en controle bouw, verbouw of
renovatie;
• Controlemetingen bouwkundige elektro-akoestiek;
• Inregelen geluidsystemen voor spraak en muziek;
• Training beheer en optimalisatie voor gebruikers.

Lebuinuskerk te Deventer
De Lebuinuskerk is het enige gebouw waar ingenieur
Jan Bril van Het GeluidBuro voor 3 verschillende
opdrachtgevers 3 afzonderlijke onderdelen heeft
geadviseerd. Eerst is in 2010 in opdracht van de
gemeente Deventer een advies gegeven inzake de
restauratie van het Carillon en de plaatsing van de
klokken. Vervolgens heeft hij in 2011 de firma Wolters
geadviseerd, die in de galmende toren (IJskelder) een
atelier bouwde voor ambachtelijke werkzaamheden.
Daarna heeft hij in 2012 de Protestantse gemeente
geadviseerd inzake de akoestiek en elektro-akoestiek
voor de grote kerkzaal.

Dit is een overzichtsplaatje van een luidspreker, dat aangeeft in welke richting hoeveel geluid wordt uitgestraald.
De luidspreker bevindt zich op de verticale as. In galmende ruimten is het doel zoveel mogelijk te richten op het
publiek en zo weinig mogelijk in andere richtingen (omdat dit verstoringen, galm tot gevolg heeft).
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Een goed advies geven is één, een goed eindresultaat
realiseren is twee. Om een goed eindresultaat

te bereiken is een goede samenwerking met de
betrokken partijen noodzakelijk. Jan Bril licht dit toe
aan de hand van de grote kerkzaal:
De bouwkundige akoestiek is in nauwe samenwerking
met Van Hoogevest Architecten aangepakt. De grote
kerkzaal wordt gewaardeerd om zijn goede akoestiek
voor muziek, waarbij de renovatie en herinrichting
niet mocht leiden tot een achteruitgang. Als eerste
is een 0-situatie vastgelegd door de zaal volledig
akoestisch in te meten. Alle geplande wijzigingen,
zoals vloerdelen, stoelen, (glazen) wanden zijn
vervolgens nauwgezet doorgerekend in een
akoestisch rekenmodel. Hieruit is gebleken dat de
akoestiek niet alleen behouden kon worden, maar zelfs
nog iets verbeterd kon worden met een gelijkmatiger
verdeling tussen de lage-, midden- en hoge tonen.
De keuzes die hiertoe genomen moesten worden zijn
in nauwe onderlinge afstemming met de architect
bepaald, zodat de akoestische en visuele kwaliteit
beide kloppen! Na afronding van de renovatie en
herinrichting hebben de meetresultaten bevestigd
dat de akoestiek inderdaad conform verwachting is
verbeterd!
De Protestantse gemeente heeft veel verschillende
soorten (multifunctioneel) gebruik in de zaal. Hierbij
zijn diverse opstellingen voor erediensten, concerten,
bijeenkomsten en recepties van toepassing. Dit
vraagt veel van een audio-installatie die zowel
spraak als muziek goed moet kunnen weergeven
in deze akoestisch lastige zaal. In nauw overleg
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met de Protestantse gemeente en de architect
zijn uiteindelijk 7 verschillende gebruiksscenario’s
bepaald. Vervolgens zijn voor deze gebruiksscenario’s
de optimale eigenschappen van de audio-installatie
doorgerekend en vastgelegd. Op basis hiervan heeft
Schaapsound de opdracht gekregen de audioinstallatie te bouwen. Door slimme technieken,
kwalitatief hoogwaardige componenten en een
goede programmering van de hard- en software is een
systeem aanwezig dat aan de ene kant eenvoudig is te
bedienen en aan de andere kant veel mogelijkheden
biedt. Met een simpele bediening kan de beheerder
tussen de gewenste gebruiksscenario’s schakelen.
Hierbij is elke gebruiksscenario geoptimaliseerd
op spraakverstaanbaarheid, waarbij de meeste
ook op kwalitatief hoogwaardige weergave van
muziek zijn ingesteld. Na installatie en levering is
uit controlemetingen gebleken dat de bouw en
programmering glansrijk is geslaagd.

Inmiddels gebruikt de Protestantse gemeente sinds
2013 met plezier en tevredenheid de ‘nieuwe’ zaal en
installatie en wordt de zaal meer dan tevoren door
toonaangevende musici gewaardeerd.

Een overzicht van de rekenresultaten van de spraakverstaanbaarheid
Kiliansdom Würzburg (D)

De Kiliansdom in Würzburg is met zijn lengte van 105 meter het
vierde grootste romaanse kerkgebouw van Duitsland. Ingenieur
Jan Bril van Het GeluidBuro heeft de omvangrijke restauratie in
de periode 2011 – 2012 vanuit akoestisch oogpunt begeleid.
De restauratie was akoestisch gezien een enorme
uitdaging en daarmee echt specialistenwerk.
Voor de start van de restauratie is de aanwezige
akoestiek compleet in kaart gebracht. Vervolgens
is bouwtechnisch en elektroakoestisch advies
uitgebracht. De uitvoering is tijdens de
restauratiewerkzaamheden en de inbouw van de
geluidinstallatie nauwlettend gecontroleerd.
Vanuit bouwkundig oogpunt heeft de restauratie
geleid tot een veel betere akoestiek. De nagalmtijd
is nog steeds lang met nagalmtijden tot 9 seconden
(wat ook het uitgangspunt bleef voor dit monument),
maar de verdeling van de nagalmtijd in de lagere
frequenties, middenfrequenties en hogere frequenties
is veel gelijkmatiger geworden. Dit is aan de ene kant
voor orgelmuziek en zang veel mooier, maar leidt
aan de andere kant ook tot betere voorwaarden voor
de spraakverstaanbaarheid. Vooral de overmatige
bassen die in de oorspronkelijke situatie aanwezig
waren, behoren inmiddels tot de verleden tijd. Dit
is onder andere het gevolg van keuzes ten aanzien
van de banken, die hier als zogenaamde ‘bass-traps’
functioneren.

De geluidinstallatie moest in deze akoestiek een
voldoende spraakverstaanbaarheid realiseren. Dit
is niet eenvoudig in zo’n grote zaal met zo’n lange
nagalmtijd. Er zijn veel berekeningen uitgevoerd om
te komen tot de optimale oplossing. De installatie is
zorgvuldig opgebouwd door de firma Seis-Akustik,
met wie tot aan het einde bij de opleveringsmetingen
nauw is samengewerkt. De installatie omvat vele
kilometers kabels, metershoge kasten vol techniek en
tientallen mini-line array luidsprekers. Na inregeling
door de installateur onder supervisie van Jan Bril
zijn alle componenten van het systeem perfect
op elkaar en op de zaal afgestemd. Het resultaat
is overweldigend: de spraakverstaanbaarheid
bereikt uitstekende niveaus die theoretisch tot het
maximum behoren en de grenzen bereiken van wat
natuurkundig mogelijk is! Bij de inwijding van de kerk
in 2012 heeft de zaal veel lof gekregen. Inmiddels
wordt de zaal dagelijks met veel tevredenheid gebruikt
en heeft de bijzonder stabiele geluidinstallatie zijn
meerwaarde bewezen.

Het interieur van de Lebuinuskerk
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Microfoons die ook luisteraars thuis het gevoel geven dat
ze in de kerkzaal zitten. Bedieningspanelen voor geluid
van band en dominee, beweegbare camera’s, haarscherp
beeld op de beamer en volledig weggewerkte
luidsprekers. Steeds meer gemeentes kiezen, ook in
historische kerkgebouwen, voor moderne techniek.
Schaapsound gaat de uitdaging graag aan om iedere
gemeente de techniek te geven die bij de gemeente past,
inclusief eenvoudige bediening.
Net als alle andere onderdelen in de inrichting van
een kerk, kost ook het uitzoeken van een goede
geluidsinstallatie de nodige tijd. Tijd die de adviseurs
van Schaapsound graag nemen, om te zorgen dat het
eindresultaat iets is waar iedereen blij mee kan zijn.
Doordat de adviseurs en technici zelf ook kerkelijk
zijn, kunnen zij zich goed inleven in de vragen en
wensen van kerken. Daarmee bieden zij aan kerken
meer dan een gemiddeld megabedrijf; er is geen
afstandelijkheid, maar juist, volgens diverse klanten,
een ‘familiegevoel’.
Schaapsound is betrokken bij veel (her)inrichtingsprojecten en heeft er al vele succesvol afgerond.
Bijvoorbeeld in de monumentale historische
kerkgebouwen in Enkhuizen (Zuiderkerk), Vaassen
(Dorpskerk), Naarden (Grote Kerk), Oisterwijk
(Lodewijkkerk), Heino (Dorpskerk), Hoofddorp
(Parochie Joannes de Doper) en Numansdorp
(Dorpskerk). Of juist in nieuwere kerkgebouwen
zoals in Nijkerk (Opstandingskerk), Zwolle
(Opstandingskerk) en Veendam (De Kandelaar).

Van aanvraag tot tevredenheid

Schaapsound doet projecten in allerlei kerken, van
historisch (Grote Kerk Naarden) tot heel modern
(Opstandingskerk Nijkerk)

Nadat de kerk een aanvraag heeft ingediend,
inventariseert een adviseur van Schaapsound allereerst
aan welke eisen de installatie moet voldoen. Van belang
is bijvoorbeeld of het alleen om spraak gaat of ook
om muziek, of de zaal alleen voor kerkdiensten wordt
gebruikt of ook voor andere activiteiten, wie het geluid
moet kunnen bedienen, welke opties er moeten zijn en
waar de bedieningspanelen moeten komen.
Daarnaast onderzoekt Schaapsound de mogelijkheden
en eigenschappen van de kerkzaal. Vooral de akoestiek
is vaak een uitdaging, omdat voor orgelmuziek galm
gewenst is, terwijl dat voor spraak juist vervelend is.
Schaapsound onderzoekt al deze eigenschappen, vaak
in samenspraak met een akoestiekadviseur.
Uiteraard moet Schaapsound ook rekening houden
met het budget van de kerk. Ze zien het als een
uitdaging om voor ieder budget zoveel mogelijk
tegemoet te komen aan de wensen van de kerk. De
medewerkers van Schaapsound streven altijd naar
een tevreden opdrachtgever. Ze geloven ook dat ze
iedereen tevreden kunnen maken. Daarom hebben
ze de garantie dat ze, als de kerk niet tevreden is,

De werkwijze van Schaapsound
1. De klant doet een aanvraag via internet of per
telefoon. Dat gebeurt vaak op advies van kerken
of een andere referentie in de buurt.
2. De adviseur komt op bezoek. Zij zijn ook bereid
om ’s avonds te komen, omdat veel vrijwilligers uit
de kerk overdag meestal ook hun werk hebben.
Tijdens dit bezoek worden alle wensen en
mogelijkheden geïnventariseerd.
3. Schaapsound stuurt een offerte/advies, waarbij
rekening gehouden wordt met hergebruik van
bestaande, kwalitatief goede apparatuur.
4. Als de klant dat wenst, organiseert Schaapsound
een demonstratie van de apparatuur op locatie,
om eventuele vragen naar aanleiding van de
offerte praktisch te beantwoorden en een goede
indruk te geven van de eventueel aan te schaffen
apparatuur in het eigen gebouw. Dit gebeurt bij
voorkeur niet tijdens een kerkdienst maar op een
ander moment, zodat er ruim de tijd is om alle
mogelijkheden te bespreken en te tonen.
5. Na een positief besluit komt een
werkvoorbereider langs om de praktische
zaken zoals planning, voorbereiding en
zelfwerkzaamheid tot in detail af te stemmen,
zodat het project soepel en vlot kan verlopen.
6. Schaapsound maakt een kabelplan, dat bestaat
uit een tekening met toelichting, waarmee de
installateur of een groep vrijwilligers uit de kerk
aan de slag kan.
7. Als de voorbereidingen gedaan zijn, wordt
de installatie geïnstalleerd en ingeregeld. Dit
gebeurt uiteraard zo dat de apparatuur voor de
eerstvolgende kerkdienst opgeleverd wordt en
gebruikt kan worden.
8. Na enkele weken komt een medewerker op
servicebezoek om de puntjes op de i te zetten.
9. Tot slot stuurt Schaapsound de kerk een voorstel
voor periodiek onderhoud. Daarnaast garandeert
Schaapsound altijd plaatsing van vervangende
apparatuur bij reparatie of garantie. Zij garanderen
in geval van storing snelle respons, zodat de
storing voor de eerstvolgende kerkdienst is
opgelost.
de installatie persoonlijk weer van de muur komen
schroeven.
Om te zorgen dat iedereen tevreden kan zijn, is
Schaapsound bereid om demonstraties te doen en
de installatie te laten testen door gemeenteleden.
Zo krijgt iedereen inspraak en kunnen ook
slechthorenden meedenken. Ook voor hen moet het
geluid immers optimaal zijn. Zo houdt Schaapsound
gids herinrichting kerken
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ook daadwerkelijk iedereen tevreden en hebben
ze nog nooit een eenmaal geïnstalleerde installatie
moeten verwijderen.

Onderzoek en inventarisatie
Voordat de technici van Schaapsound audio- en
videoapparatuur installeren, verdiepen zij zich eerst
in de eigenschappen van de kerkzaal en de eisen en
wensen van de gemeente. Het onderzoeken van de
eigenschappen van een kerkzaal is belangrijk, vooral
als de eigenschappen van een gebouw veranderen
door verbouwing of herinrichting. Zo kocht de
samenwerkingsgemeente CGKV in Veendam De
Kandelaar, een ‘kale’ kerk die ze volledig verbouwden.
Het interieur onderging een complete metamorfose:
een nieuwe, vlakke vloer en podium, nieuwe meubels
en modernere kleuren en wandafwerking. Voordat
Schaapsound in deze kerk de nieuwe installaties
kon installeren, voerden zij dan ook een grondige
inventarisatie uit: zij brachten niet alleen de wensen
van de gemeente voor de nieuwe geluid- en
beeldinstallaties in kaart, maar deden ook grondig
onderzoek, zodat de installaties echt gericht zouden
zijn op gebruik in dat gebouw.
De monumentale Zuiderkerk in Enkhuizen onderging
ook een behoorlijke verbouwing, waarbij in de kerkzaal
een inbouw werd geplaatst voor vergaderzalen.
Daardoor werd de kerkzaal zelf kleiner, wat uiteraard
ook invloed had op de akoestiek. Daarom kreeg de
akoestiek veel aandacht. Als de vloeren en wanden van
een zaal volledig vernieuwd worden, of het formaat
van een zaal verandert, kan dat veel effect hebben

op de akoestiek. Daarom werkte Schaapsound samen
met een akoestiekbureau om de uitgangspunten voor
akoestiek vast te leggen.
Na grondig onderzoek en inventarisatie van eisen
en wensen, kan Schaapsound een offerte maken.
Die eisen hangen, naast een goede akoestiek, samen
met de functies die de kerkzaal heeft. In Veendam
ging het erom dat de geluidsinstallatie zowel spraak
als de muziek van een band goed overbracht. Bij de
Zuiderkerk in Enkhuizen ging het daarentegen alleen
om spraak, omdat daar geen band wordt gebruikt. Zij
konden hun bestaande luidsprekers hergebruiken.

Beamers en camera’s
In De Kandelaar in Veendam wilde men, naast goede
voorzieningen voor spraak en muziek, ook beamers
in de kerk. Dat is een keus die steeds meer kerken
maken. In historische kerken brengt die wens vaak een
uitdaging met zich mee, omdat er geen projectvlakken
op de muur zijn. Ook zijn de zichtlijnen vaak beperkt,
waardoor meerdere beamers en projectieschermen
nodig zijn om de presentatie voor iedereen zichtbaar
te maken. Schaapsound kent daarvoor allerlei
oplossingen: bijvoorbeeld een projectiescherm
wegwerken aan een balk in het plafond en een
beamer met telelens achterin de kerkzaal ‘verstoppen’.
Schaapsound ziet het als een uitdaging om ook hierin
voor iedere kerk een passende oplossing te zoeken,
waarbij ze gaan voor optimale prestaties: maximale
helderheid, scherpte, lichtopbrengst en resolutie in
combinatie met de infrastructuur die bij de kerk past.
In de Zuiderkerk in Enkhuizen wilde men naast

In de Opstandingskerk in Zwolle zijn de subwoofers weggewerkt onder de rand van het podium
beamers ook graag bestuurbare videocamera’s. Steeds
vaker wordt een kerkdienst volledig geregistreerd
en beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld een
verzorgingstehuis of via internet (KerkTV) aan
gemeenteleden die aan huis gebonden zijn.
Schaapsound kan ook dergelijke installaties installeren.
Deze camera’s kunnen op afstand bestuurd worden
en alle kanten op draaien. Het is ook mogelijk om
het beeld te combineren met de presentatie die op
de beamer getoond wordt. Zo kan, bij belangrijke
gebeurtenissen, alles wat voorin de kerk gebeurt groot
op de beamer getoond worden, zodat iedereen kan
meeleven.

Eenvoudige bediening

In de Zuiderkerk Enkhuizen gebruikte men de bestaande
luidsprekers. De elektrisch bediende projectieschermen zijn
volledig uit het zicht weggewerkt tussen de plafondbalken.
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Een camera registreert de dienst voor kijkers via KerkTV, de beamer kan
met telelens onopvallend achterin gehangen worden en toch voorin
scherp beeld projecteren.

Steeds vaker worden kerken multifunctioneel
inzetbaar. Dat is bijvoorbeeld in de Grote Kerk in
Naarden en de Zuiderkerk in Enkhuizen het geval.
Bovendien is de variatie in muziek tijdens kerkdiensten
groter dan vroeger. Steeds meer kerken gebruiken
naast het orgel ook een muziekband. Daarnaast
moet geluid ook via de kerkradio of internet goed
overkomen, liefst niet alleen de spraak, maar ook de
muziek. Technisch gezien is het geen probleem om
aan al deze eisen tegemoet te komen. Schaapsound
is in staat om in een kerk die de juiste akoestiek heeft
voor orgelmuziek, ook de spraak en de band zo te
regelen dat het prettig is om naar te luisteren.
Gevolg hiervan is vaak wel dat de bediening van de

geluidsinstallatie er niet eenvoudiger op wordt. In de
Dorpskerk in Vaassen is het interieur en de indeling
enige tijd geleden compleet veranderd. Omdat
dit gebouw niet alleen voor kerkdiensten gebruikt
wordt, maar ook regelmatig verhuurd wordt, moest
de installatie daarop aangepast worden. Muziek
moet in stereo weergegeven kunnen worden, spraak
moest helder overkomen, ondanks de galm die in de
kerkzaal aanwezig is en tijdens het zingen en orgelspel
moet de microfoon van de spreker automatisch
overschakelen op de sfeermicrofoon, zodat ook voor
luisteraars op afstand de muziek en samenzang goed
te horen is.
De geluidsinstallatie die aan al deze eisen voldoet
bevat vanzelfsprekend veel knoppen, om te kunnen
omschakelen naar diverse microfoons en op diverse
standen. Om het de koster niet te moeilijk te maken,
kan die een eenvoudig bedieningspaneel krijgen,
waar al verschillende voorgeprogrammeerde
presets in zitten, met daarbinnen veel automatische
functies, zoals volumeregeling, omschakelen naar
sfeermicrofoon bij zingen en schakeling tussen spraak
(mono) en zang (stereo). Zo is voor de koster een
eenvoudig bedieningspaneel genoeg. Het is zelfs
mogelijk de apparatuur draadloos te bedienen via een
iPad.
In Vaassen werd achterin de kerk een regiemeubel
met mengtafel geïnstalleerd, waar voor zang, bandjes
en combo’s het geluid nauwkeuriger en volledig
gids herinrichting kerken
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Tips bij het kiezen van een
geluidsinstallatie en video projectie
apparatuur

Johannes de Doperkerk in Hoofddorp
om beamerschermen, als ze niet in gebruik zijn, te
verstoppen achter een balk, luidsprekers weg te
werken in pilaren en kabels onder de grond of door
de muur heen te trekken. Zo legde Schaapsound
ook in de Joannes de Doperkerk in Hoofddorp een
nieuwe geluidsinstallatie aan. De geluidszuilen zijn niet
alleen digitaal op afstand bestuurbaar, maar ook zo
weggewerkt dat ze nauwelijks terug te vinden zijn in
het interieur. Ook de microfoons zijn zo gekozen dat ze
goed passen in het interieur en niet teveel uit de toon
vallen.

Dorpskerk Vaassen
naar wens geregeld kan worden. Zo zijn er veel
functies voor geluid en is alles mogelijk, maar blijft
het gebruikersgemak voor de koster bestaan. Ook
in De Opstandingskerk in Zwolle is dit gerealiseerd,
waarbij de predikant op de preekstoel ook beeld heeft
van de beamer. Steeds meer kerken kiezen voor een
dergelijk regiepaneel, waarbij niet alleen geluid, maar
ook camera’s en beamers bediend kunnen worden.
Schaapsound verzorgt eventueel een training om de
‘technische mensen’ met dit regiepaneel te kunnen
laten werken.
Om de kosten te drukken werkten veel vrijwilligers
uit de gemeente mee aan het project in Vaassen.
Schaapsound werkte prettig met hen samen en kon zo
goede kwaliteit leveren voor een relatief lage prijs.

Opstandingskerk Nijkerk

Wegwerken
Ook in de Opstandingskerk in Nijkerk werd tijdens een
verbouwing de geluidsinstallatie volledig vernieuwd.
Het ging hier om een geluidsinstallatie die primair
geschikt is voor spraak, maar in incidentele gevallen
ook muziek goed kan versterken, zodat er goede
geluidskwaliteit blijft. Daarom werden er speciale
spraak-/muziek luidsprekers en subwoofers in de kerk
geplaatst.
Dergelijke luidsprekers kunnen de eenheid in een
kerkgebouw verstoren. Schaapsound is er daarom
goed in om luidsprekers en kabels zoveel mogelijk
weg te werken. In het geval van de Nijkerk werden de
subwoofers bijvoorbeeld weggewerkt onder de rand
van het podium, zodat ze niet of nauwelijks zichtbaar
zijn. Deze zelfde truc is ook in de Opstandingskerk in
Zwolle toegepast.
Vooral in kerken met een klassiek interieur is het
belangrijk om alle tekenen van moderne techniek
weg te werken. Schaapsound zoekt oplossingen
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Nieuwe media, nieuwe mogelijkheden
Door alle nieuwe mediatechnieken wordt de jeugd van de kerk
nauwer bij de dienst betrokken. Niet alleen sluit een multimediale
dienst meer aan bij hun belevingswereld in het dagelijks leven,
ook zijn het vaak jongeren die de media bedienen. Het mediateam
kan door Schaapsound worden getraind. Het gaat daarbij niet
zozeer om het bedienen van de knoppen zelf; dat is vaak niet
heel ingewikkeld. Het gaat om afspraken over de lay-out van een
presentatie en het besturen van de camera. Hoe ver zoom je in
op de predikant? Waarop richt je de camera tijdens gebed? Ook
de band in de kerk kan een training krijgen om instrumenten en
microfoons correct af te stemmen en de zang goed en verstaanbaar
af te mixen.

Verschillende eisen
Uit het voorgaande blijkt al dat iedere kerk zijn eigen
eisen heeft. Zo wilden de gemeenten in Enkhuizen
en Hoofddorp een installatie voor spraak en niet voor
‘live’ muziek. In Hoofddorp vond men het echter wel
belangrijk om een CD te kunnen afspelen en werd
daarvoor een subwoofer bijgeplaatst.
Andere kerken gebruiken niet actief een band maar
willen wel mogelijkheid hebben om muziek aan te
sluiten, zoals in de Grote Kerk in Naarden, de Dorpskerk
in Heino en de Opstandingskerk in Nijkerk. Zij kozen
echter niet allemaal voor een regiemeubel. Zo’n
meubel is ontworpen in de Dorpskerk in Vaassen
en in Numansdorp, De Kandelaar in Veendam en de
Opstandingskerk in Zwolle.
In Numansdorp, Vaassen en Veendam speelt vaak een
band, maar gebruikt van deze drie alleen Numansdorp
ook KerkTV. Vaassen en Veendam zenden hun diensten
alleen met audio uit. De meeste kerken die voor beeld
kiezen, willen zowel een beamer als camera’s. De
Lodewijkkerk in Oisterwijk daarentegen koos wel voor
camera’s, maar niet voor gebruik van beamers.

Ridderkerk
Kaartenmakerstraat 18
2984 CB
0180-414600

Zwolle
Baileystraat 2a
8013 RV
038-7851977

- Betrek bij het begin van een verbouw
of herinrichtingstraject direct al een
geluidsadviseur. Verbouwing heeft altijd
effect op de akoestiek. Eenvoudige
aanpassingen in het interieur kunnen de
akoestiek verbeteren. Door dit vooraf in
de plannen mee te nemen, kunnen de
aanpassingen in het traject opgenomen
worden. Daardoor blijft het interieur een
eenheid en worden onnodige kosten
achteraf vermeden. Daarmee wordt de
investering voor het advies vaak al snel
terugverdiend.
- Betrek niet alleen beslissers maar ook
gebruikers bij het traject. Vergeet hierbij
vooral de koster niet. Die wordt vaak
vergeten, terwijl de koster degene is die
met de installatie moet kunnen werken.
Bovendien weet een koster vaak beter dan
de meeste gemeenteleden waarvoor de
kerkzaal allemaal gebruikt wordt en welke
eisen en wensen er zijn.
- Spraakverstaanbaarheid is een primair
uitgangspunt. Welke eisen stelt u aan
de nieuwe installatie met betrekking tot
muziekweergave?
- Geluid en beeld moeten afgestemd worden
op de diverse stoelopstellingen bij een
flexibele zaalindeling (vooral van belang bij
multifunctioneel gebruik)
- Let niet alleen op de kwaliteit, maar ook op
het uiterlijk van aangeboden apparatuur.
Projectieschermen, beamers en luidsprekers
moeten natuurlijk netjes en onopvallend
in het kerkinterieur passen. Dat vraagt om
creatieve oplossingen!
- Bezoek vergelijkbare referenties of vraag
een demonstratie van de apparatuur in uw
kerkgebouw.

Kortom, iedere gemeente is anders en heeft andere
eisen. Schaapsound ziet het als een uitdaging om
iedere gemeente een installatie te bieden die past bij
hun wensen en bij het karakter van die gemeente.

Roermond
Mussenberg 7
6049 GZ Roermond
0475 336969
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kerken &&
kerken
risicobeHeersinG
risicobeHeersinG
Maatschappelijke ontwikkelingen dwingen kerkbesturen steeds meer
na te denken over welke plaats risicobeheersing binnen hun organisatie
heeft en welke prioriteit dit onderwerp zou moeten krijgen. In dit artikel
wordt kort een aantal risico’s omschreven, waaraan kerken kunnen worden
blootgesteld. Immers, bewustwording is de eerste stap op weg naar
verandering!
Net als andere organisaties hebben ook
kerkbesturen te maken met een voortdurend
veranderende omgeving. Individualisering,
ontzuiling, secularisering, ontkerkelijking
en de ontwikkeling naar een multiculturele
samenleving zijn maatschappelijke
ontwikkelingen die invloed hebben op
kerken.
Kerkbesturen spelen hierop in door fusies
aan te gaan en samenwerkingsverbanden
te smeden, maar ook door over te gaan tot
verkoop of sloop van hun bezittingen. Al
deze wijzigingen in de organisatiestructuur
en de vastgoedportefeuille brengen voor
kerkbesturen weer nieuwe risico’s met zich
mee.
Daarom voelen kerkbesturen, net als de
andere “zakelijke” organisaties, in toenemende
mate de noodzaak om deze risico’s
inzichtelijk en beheersbaar te maken. Dit
kunnen zij bereiken door het ontwikkelen
en onderhouden van een zogenaamd
Risicobeheersingsbeleid; in het bedrijfsleven
vaak Riskmanagement genoemd.
Donatus opereert al meer dan 160 jaar als
dé kerken- en monumentenverzekeraar
van Nederland. De dienstverlening die
Donatus als onderlinge verzekeraar
aanbiedt, moet recht doen aan de
genoemde nieuwe ontwikkelingen in
de kerkenmarkt en de gewijzigde risico’s
die daarmee gepaard gaan. Donatus
Verzekeringen wil haar leden daarom ook
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van dienst zijn bij het ontwikkelen van hun
Risicobeheersingsbeleid. Dit doet zij door de
kerkbesturen te ondersteunen en begeleiden
bij het doorlopen van de verschillende fases
van het risicobeheersingsproces.
Het risicobeheersingsbeleid bestaat uit
zes fases, die men een voor een dient te
doorlopen:
• Bewust worden van risico’s
• Opsporen en inventariseren van risico’s
• Analyseren van risico’s
• Maatregelen nemen om vastgestelde
risico’s te beheersen
• Uitvoeren van Kosten-Batenanalyse
• Overdragen van risico’s aan verzekeraar
De risico’s waarmee kerkbesturen over
het algemeen te maken kunnen krijgen,
kunnen worden onderverdeeld in een vijftal
risicocategorieën:
• Arbeidsrisico’s
• Materiële risico’s
• Continuïteitsrisico’s
• Financiële risico’s
• Aansprakelijkheidsrisico’s

Arbeidsrisico’s
Het besturen van een kerk is mensenwerk.
Dit mensenwerk wordt veelal verzet door
welwillende vrijwilligers en in sommige
gevallen door betaalde krachten. “Waar
gehakt wordt, vallen spaanders” luidt
het gezegde en zo blijkt het ook in de
praktijk. Mensen maken fouten of vergissen

zich gewoon, verstappen zich of maken
misstappen, met alle mogelijke fysieke
en financiële gevolgen van dien. Dit kan
variëren van een zware griep tot een dodelijk
ongeval en van lichte vergrijpen tot zware
fraudegevallen. Risico’s die te maken hebben
met personeel en vrijwilligers, scharen we
onder de risicocategorie “Arbeidsrisico’s”.

Materiële risico’s
Kerken zijn vaak in het bezit van waardevolle
kerkelijke (kunst)voorwerpen, zoals
schilderijen, koperen en zilveren stukken
en liturgische ensembles zoals altaren en
preekstoelen. De kerkgebouwen met hun
inhoud zijn belangrijke gebouwen voor de
lokale gemeenschap en voor het nationale
erfgoedsegment. De verantwoordelijkheid
om goede zorg te betrachten bij het beheer
en behoud van deze kostbare religieuze
bezettingen ligt bij de kerkbesturen en er
wordt soms druk op uitgeoefend vanuit
diverse hoeken van de maatschappij.
Hoe goed je er ook op past, toch kunnen
die bezittingen beschadigen, vernietigd
worden en verloren gaan door een
grote verscheidenheid aan oorzaken en
omstandigheden, variërend van een kleine
lekkage tot een grote brand en van graffiti
op de kerkdeur tot een grote kunstroof.
De risico’s die te maken hebben met het
onroerend en roerend goed van de kerkelijke
rechtspersoon vallen in de categorie
“Materiële risico’s”.

Continuïteitsrisico’s
In en rondom de kerkgebouwen vinden
gelukkig altijd nog veel activiteiten plaats.
Naast reguliere erediensten wordt de kerk
gebruikt voor bruiloften en begrafenissen.
Ook het plaatselijke verenigingsleven en
de vrijwilligersorganisaties maken vaak nog
gebruik van de diverse (kerk)gebouwen en
terreinen die de kerk ter beschikking stelt
aan de gemeenschap. Het risico dat door een
calamiteit een eredienst of een evenement
niet door kan gaan, noemen we een
continuïteitsrisico. Andere gebeurtenissen
die de kerkelijke “bedrijfsvoering” kunnen
bedreigen zijn bijvoorbeeld storingen in
computersystemen waardoor belangrijke
(historische) informatie verloren gaat of
een waterschade die het kerkelijk archief
beschadigt.

Financiële risico’s
Al geruime tijd ervaren vele kerkbesturen
een terugloop in de kerkgang. De
penningmeester van het kerkbestuur ziet dit
onmiddellijk terug in zijn jaarrekening aan
de inkomstenkant. Maar ook de recessie die
Nederland al een tijd in de greep heeft, tast
de financiële positie van de kerkbesturen
aan. Bijvoorbeeld omdat het vastgoed, dat
op de rol stond om verkocht te worden
en waarmee liquiditeiten aangevuld
konden worden, minder waard is op de
vastgoedmarkt of omdat gebouwen zelfs
helemaal niet verkocht kunnen worden.

De risico’s die de aantasting van de financiële
positie van een kerkbestuur tot gevolg
hebben, vatten we samen onder de categorie
“Financiële risico’s”.

Aansprakelijkheidsrisico’s
Een kerkbestuur kent meerdere
hoedanigheden. Het kan optreden als
“handelspartner” bij afname van goederen
en diensten, men is eigenaar en beheerder
van roerend en onroerend goed met de
bijbehorende verantwoordelijkheden en
men vervult de rol van werkgever.
Uit al die hoedanigheden kan een situatie
ontstaan waarbij een ander materiële
schade lijdt of letsel oploopt, waarvoor het
kerkbestuur aansprakelijk gesteld wordt.
Aansprakelijkheid wordt gebaseerd op
de Nederlandse wetgeving of vindt zijn
oorsprong in contracten (bepalingen) die zijn
aangegaan.
Daarnaast is er nog een aantal vrijwilligers die
in hun vrije tijd de rol van bestuurder op zich
nemen.
Financiële schade als gevolg van aanspraken,
die voortvloeien uit fouten of onjuiste
beslissingen van een bestuurder, noemen
we bestuurdersaansprakelijkheid. Deze
aansprakelijkheid geldt het bestuur in
zijn geheel, maar ook ieder individueel
bestuurslid. Daar waar één bestuurslid de fout
in gaat, kan ieder ánder lid van dat bestuur
aansprakelijk gesteld worden door de
schadelijdende partij. Zelfs zodanig dat het
privévermogen van dat bestuurslid in gevaar

komt. In een maatschappij waarin steeds
vaker de ‘schuld’ bij een ander wordt gezocht
en er voor steeds hogere bedragen wordt
geclaimd, is bestuurdersaansprakelijkheid
een niet te onderschatten risico voor al die
welwillende vrijwilligers die met hart en ziel
hun bestuursfunctie vervullen.
Al deze verschillende situaties waarbij een
kerkelijke rechtspersoon het risico loopt om
een claim te krijgen, vatten we samen in de
risicocategorie “Aansprakelijkheidsrisico’s”.
Het is van groot belang voor ieder
kerkbestuur of gelieerde besturen en
commissies regelmatig aandacht te besteden
aan risico’s die men als rechtspersoon, als
bestuur of als individu loopt. Het is zaak
risico’s goed in kaart te brengen en te
bedenken welk risico het zwaarst weegt.
Vervolgens moet worden nagegaan welke
maatregelen getroffen zouden kunnen
worden om te voorkomen dat een risico
zich openbaart of in elk geval de gevolgen
te beperken als het risico zich heeft
geopenbaard. De oplossing voor de soms
benarde financiële positie van kerkbesturen
wordt vaak door het kerkbestuur gezocht in
een directe kostenbesparing. Veel effectiever
is het om de kostenbesparing te zoeken in
het vermijden van ongewenste situaties die
financieel verlies met zich meebrengen. Het
kan blijken dat een minimale investering een
groot risico maximaal inperkt, waarmee op
de lange termijn de financiële situatie wordt
gewaarborgd.

risicocAteGorie

oMschrijVinG risicocAteGorieën

Arbeidsrisico’s

Betreft alle risico’s die verband houden met het personeel en vrijwilligers, variërend van de aantasting van
arbeidscapaciteit, tot risico’s in relatie tot het handelen van het personeel.

Materiële risico’s

Betreft de beschadiging of het verlies van gebouwen, inventaris, kunstvoorwerpen, kostbaarheden, computers,
machines en dergelijke.

Continuïteitsrisico’s

Betreft de aantasting van de continuïteit van de bedrijfsvoering door gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling
van het kerkgebouw of andere gebouwen. Denk ook aan computers en laptops.

Financiële risico’s

Betreft aantasting van de vermogenspositie als gevolg van financiële verliezen. Hierbij kan men denken aan
bijvoorbeeld (interne) fraude en/of diefstal.

Aansprakelijkheidsrisico’s

Betreft de aantasting van de vermogenspositie als gevolg van claims door derden. Hierbij kan men denken aan claims
naar aanleiding van het niet nakomen van contractuele verplichten, het onvoldoende nakomen van de zorgplicht
naar werknemers of de onrechtmatige daad;
gids herinrichting kerken
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Checklist mogelijke risico’s binnen de risicocategorieën

Donatus, dé verzekeraar van beeldbepalende gebouwen in Nederland

Arbeidsrisico’s

FinAnciële risico’s

De potentiële risico’s liggen hier in het algemeen met

Enkele financiële risico’s waaraan de organisatie kan

name op het gebied van:

blootstaan:

Al vanaf het midden van de 19e eeuw is
Donatus specialist in het verzekeren van
kerken, kloosters en monumentale objecten
en gebouwen. Daardoor beschikken wij
over een unieke bouwkundige kennis, grote
verzekeringstechnische ervaring en brede
expertise. Dat zorgt voor rust en vertrouwen
bij onze cliënten. En maakt van Donatus dé
verzekeraar van beeldbepalende kerken,
kloosters, buitenplaatsen en monumenten in
Nederland.

ziekte

late betaling

ongevallen met letsel/dood van medewerkers en

geen betaling

vrijwilligers;

diefstal

verlies kennis en ervaring;

geldtransport

beroepsziekten / gezondheidsrisico’s.

interne fraude

fraude

externe fraude

diefstal

tekort aan financiële middelen
inkomstenderving en/of extra kosten ten gevolge

MAteriële risico’s

van uitval van productiemiddelen e.d.

De potentiële risico’s liggen hier in het algemeen met

inkomstenderving en/of extra kosten ten

name op het gebied van:

gevolgen van langdurige uitval van de essentiële

brand, ontploffing

automatiserings- en informatiseringssystemen

aanrijding

inkomstenderving ten gevolg van imagoschade

vandalisme, sabotage

niet verzekerde claims

vliegtuigrisico
bliksem, overspanning, inductie

AAnsprAkelijkheidsrisico’s

storm, hagel

De potentiële risico’s liggen hier in het algemeen met

waterschade

name op het gebied van:

verbouwing
glasbreuk

algemene bedrijfsaansprakelijkheid

inbraak, diefstal

werkgeversaansprakelijkheid

overstromingsrisico

wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen

schade aan/totaal verlies van eigen materieel

(WAM)

schade aan / totaal verlies van eigen

bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid

eigendommen (onder andere opstallen, systemen,

contractuele aansprakelijkheid

installaties

continuïteitsrisico’s
De potentiële risico’s liggen hier met name op het
gebied van:
materiële schade
uitval computersysteem
verlies van data
apparatuur of materialen niet tijdig beschikbaar
toeleveranciers- afnemersproblemen
storing energie, technische voorziening
menselijke fout
gebrek aan personele capaciteit
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milieuaansprakelijkheid

Naamgever van Donatus is Sint Donatus
van Münstereifel (Rome, 140 - 180 na
Christus) Hij was een Romeins soldaat.
Volgens een legende behoorde hij tot het
Legio fulminatrix (Bliksemlegioen). Vandaar
dat Donatus vaak afgebeeld staat met een
pijlenbundel van bliksemschichten in de
hand. Hij werd gezien als beschermer tegen
onweer en blikseminslag. De aanleiding om
Donatus als verzekeraar op te richten was
het feit dat in die tijd kerken (niet zelden als
gevolg van blikseminslag) door brand bijna
altijd totaal verloren gingen, terwijl het vaak
aan geld voor herbouw ontbrak. Daardoor
verdwenen hele geloofsgemeenschappen.
Een onderlinge verzekering, waarbij alle
aangesloten leden een jaarlijkse premie
inlegden om elkaars lasten bij brandschade
te kunnen dragen, bleek de oplossing.
In 1852 werd de ‘Onderlinge
Brandverzekering-maatschappij voor R.K.
Kerken, daarbij behorende Pastorijen,
openbare en op zich zelve staande Kapellen
en Seminariën met het daarbij behorende
meubilair enz. enz.’ opgericht. In 1867 werd
dat veranderd in ‘Onderlinge Kerkelijke
Brandwaarborg-Maatschappij ‘St. Donatus’. In
1968 veranderde de naam opnieuw. Zonder
de toevoeging St. of Sint werd het toen
de ‘Onderlinge Verzekering Maatschappij
Donatus’. Vanaf dat jaar verzekerde Donatus
ook niet-katholieke eigendommen. In 1980
volgde een statutenwijziging en kreeg
Donatus de huidige naam: ‘Onderlinge
Verzekering Maatschappij Donatus u.a.’

Onderlinge verzekeraar

Kernwaarden

Donatus is een onderlinge verzekeraar.
Wij werken zonder winstoogmerk en
betalen eventuele overschotten uit de
brandverzekeringen (opstal, inboedel en
inventaris) terug aan onze leden. De laatste 10
jaar bedroeg die restitutie gemiddeld meer
dan 40%!

De kernwaarden van Donatus - kwaliteit,
vertrouwen, betrouwbaarheid, eerlijkheid en
degelijkheid - zijn diep geworteld in onze
langjarige historie als verzekeraar van kerken
en kloosters en stoelen op evangelische
principes

Kwaliteit
Verzekeraar én bemiddelaar
Donatus is brand- en ongevallenverzekeraar.
Voor deze verzekeringen zijn wij zelf
risicodrager, maken wij zelf de polissen op en
bepalen wij ons eigen schaderegelingsbeleid.
Bij andere verzekeringen zoals
aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziektekosten
en autoverzekeringen is Donatus
bemiddelaar tussen verzekering en de leden.

Visie
Als dé verzekeraar voor gezichtsbepalende
gebouwen, monumenten, buitenplaatsen,
kloosters, zorginstellingen, kerken en
herbestemde kerkgebouwen in Nederland,
zetten wij ons in om deze monumentale en
religieuze erfgoederen in ons land te blijven
beschermen. Zodoende dragen wij bij aan
het behoud ervan. Als Onderlinge Verzekeraar
hechten we grote waarde aan ons
solidariteitsprincipe en non-profit karakter.
Onze verzekerden zijn betrokken bij onze
interne organisatie via de Ledenraad, waarin
zij zelf de leden mogen benoemen.

Missie
De onderlinge verzekeraar zonder
winstoogmerk Donatus stelt zich ten doel
om schadeverzekeringsovereenkomsten te
sluiten met kerkelijke, levensbeschouwelijke,
charitatieve, culturele, wetenschappelijke en
het algemeen nut beogende rechtspersonen
en daaraan verbonden natuurlijke
personen, alsmede met eigenaren van
(rijks)monumenten (zowel natuurlijke- als
rechtspersonen). Bij Donatus staat de
belangenbehartiging van onze leden centraal.
Wij streven naar goed werkgeverschap
met wederzijdse loyaliteit en respectvol
samenwerken als kernbegrippen.

De kwaliteit van onze dienstverlening
komt tot uiting in onze advisering,
maatwerkproducten, polissen en taxaties.
Onze buitendienst met eigen bouwkundigen
en technici zorgt voor professionele adviezen
en optimale zekerheid voor onze cliënten.

Vertrouwen
Verzekerden kunnen vertrouwen op loyale
en royale schade-uitkeringen zonder kleine
lettertjes en uitgebreide vragenlijsten.

Betrouwbaarheid
Onze betrouwbaarheid ligt besloten in onze
objectieve adviezen en ons credo: afspraak is
afspraak.

Eerlijkheid
Eerlijkheid, integriteit en transparantie horen
van oudsher bij Donatus. Compliance staat bij
ons hoog in het vaandel.

Degelijkheid
Wij voeren een helder en overzichtelijk beleid
met duidelijke polisvoorwaarden, eerlijke
premies en premierestitutie op basis van
solidariteit. Donatus is financieel solide en
beschikt dankzij een degelijk beleid over een
ijzersterke solvabiliteit.
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brand op ameland
Op 5 februari 2013 woedde er een grote brand in de RK St. Clemenskerk
van Nes op Ameland. Donatus was de volgende dag al ter plaatse. Voor
Donatus betekent dit de grootste kerkbrand sinds jaren. De boosdoener?
Waarschijnlijk blikseminslag.
Nu, meer dan een jaar verder, beginnen de contouren van de herbouw zich
af te tekenen.
Vier vertegenwoordigers van Donatus waren de volgende dag al present: directeur
Simon Kadijk, hoofd Taxaties & Expertise en twee technische experts. Er werd uitgebreid
vergaderd met het kerkbestuur en het pastorale team. Ook de econoom van het bisdom
Groningen-Leeuwarden, de directeur van de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in
Friesland, een plaatselijke aannemer en een ambtenaar van de gemeente Ameland, die
monumentenzorg in portefeuille waren aanwezig. Alle partijen hebben namelijk zoveel
mogelijk behoud van dit religieuze erfgoed voor ogen.
Zo konden er met vereende krachten onmiddellijk goede afspraken gemaakt worden,
over bijvoorbeeld het stutten van de nog behouden gevels. Een extra uitdaging
ligt besloten in het feit dat de kerk op een eiland staat. Afvoer van gesloopte
materialen en aanvoer van nieuwe materialen vàn en náár Ameland, zorgen
voor extra hoge kosten ten opzichte van schades die ‘aan wal’ plaatsvinden.
Tevens werd geregeld dat de pastoor, onder deskundige begeleiding, de
Heilige Communie uit het wonderlijk behouden tabernakel kon veiligstellen.
Na afloop van de vergadering maakten de technische experts een eerste
inventarisatie van de schade en de gevolgschade: van het kerkgebouw stonden
alleen de gevels nog overeind. Het dak en het interieur van het kerkgebouw
waren geheel verbrand. De zijbeuken en de doopkapel zijn geheel uitgebrand.
De sacristie en de parochie hebben “slechts” rook-, roet- en waterschade
opgelopen.

een trieste aanblik. er is niet
alleen materiaal verloren GeGaan,
maar ook een deel van
de amelandse en de
nationale Historie.
Er gloort echter licht aan de horizon! Nadat er
was opgeruimd wat opgeruimd moest worden,
geconserveerd wat geconserveerd moest worden
en afgedekt wat afgedekt moest worden, kon er
worden nagedacht over de herbouwplannen. Er is
veldwerk verricht, er is tekenwerk gedaan en er is
beeldmateriaal opgeleverd. In een intensieve samenwerking tussen
het Parochiebestuur, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen
in Friesland en Donatus Verzekeringen krijgen de plannen
voor herbouw en de uitvoering daarvan een steeds vastere
vorm. En al zal de oplevering van de herbouw nog wel even
op zich laten wachten, er zijn in elk geval stappen gezet om
samen met aannemers installateurs te kijken tot in hoeverre
dit kerkgebouw zijn bijzondere status binnen het religieus
en cultureel erfgoed van Ameland, Friesland maar ook van
Nederland zoveel mogelijk kan behouden.
46
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D o n a t u s v e r z e k e r t v e r t ro u w d
Donatus verzekert kerkgebouwen en wat daar bij hoort, zoals ruimtes voor kinderopvang,
De Sint Clemenskerk
De Sint Clemenskerk is een
rijksmonumentaal gebouw,
ontworpen door de beroemde
Nederlandse architect Pierre Cuypers
en dateert van 1878. De kerk is in
neogotische stijl gebouwd en is
geïnspireerd op de Noorse kerken
is één van de 7 kerken die deze
architect heeft gebouwd in Friesland.
De Cuyperskerk van Wytgaart is
echter gesloopt, waardoor er nu nog
vijf kerkgebouwen uit de reeks over
zijn:
• Sint Martinuskerk in Sneek
• Sint Jozefkerk in Heeg
• Sint Vithuskerk in Blauwhuis
• Sint Bonifatiuskerk in Dokkum
• Sint Bonifatiuskerk in Leeuwarden.

doopvonten, kanselbijbels en orgels. Donatus is een betrokken specialist. Klein genoeg
om u persoonlijk van dienst te zijn. Groot genoeg om uw verzekeringsbelangen aan toe te
vertrouwen. Samen met u zorgen we ervoor dat wat waardevol is, behouden blijft voor onze
kinderen en hun kinderen en hun kinderen…

www.donatus .nl

tel. 073 - 5221700

restaureren
is een vak
De voegen van uw monumentale kerk zijn beschadigd.
U kunt de plaatselijke metselaar vragen. Hij is misschien
zelfs lid van uw gemeente. Dat kan goed gaan. En
helemaal fout.

Door Kees Posthumus

“Wij zien regelmatig dat kerken, met alle goede
bedoelingen, restauraties laten uitvoeren door
bedrijven die daarvoor de benodigde kennis missen.
Een voorbeeld. Monumentale gebouwen hebben
kalkmortelvoegen. Als je die gaat vervangen door
een cementgebonden voeg, kun je wachten op
problemen. De bestaande kalk in de voegen is zachter
dan het cement dat je toevoegt. Vocht hoopt zich op
achter het cement. Gaat het vriezen, dan zet het vocht
uit en krijg je geheid schade. Kiezen voor een snelle en
goedkope oplossing kan uiteindelijk duurder zijn dan
het in een keer goed doen.”

Specialisme
Hij praat met passie over zijn vak: Flip van de Burgt,
voorzitter van de Vakgroep Restauratie. Geslaagde
restauraties vervullen hem met beroepstrots,
mislukkingen doen hem pijn. Zijn eigen bouwbedrijf,
Van de Burgt en Strooij in Amersfoort, restaureert ook
kerken. Hij haalt ze uit de praktijk, de voorbeelden
van tragisch mislukte restauraties in en rond het
kerkgebouw.
Van de Burgt: “Restaureren is een vak. De ene metselaar
is de andere niet. Wie zich restauratiemetselaar mag
noemen, heeft de kennis en vaardigheid in huis
om een klus goed te klaren. Hij heeft verstand van
historisch metselwerk. Hij weet het verschil tussen

een kruisverband en een staand verband, tussen een
knipvoeg en een gesneden voeg, tussen een steen van
Utrechts formaat en een kloostermop.
Datzelfde geldt voor restauratietimmermannen.
Die hebben verstand van houtsoorten en oude
houtverbindingen. Die weten wat ze te doen staat
als je onderdorpel aangescherfd moet worden. Dat
geldt ook voor dakdekkers, glaszetters, steenhouwers.
Een raam vervangen in een nieuwbouwwoning is iets
geheel anders dan een eeuwenoud glas-in-loodraam
restaureren.
Restauratie is een specialisatie, met eigen
opleidingstrajecten. Als vakgroep zijn wij betrokken bij
de opleidingen en bijscholing op dit gebied. Zo maken
wij een nieuwe generatie vertrouwd met het vak en
zorgen wij ervoor dat het ambacht niet verloren gaat.”

Certificaat
Wie in zee gaat met een bedrijf dat is aangesloten bij
de Vakgroep Restauratie kan rekenen op kwaliteit. De
organisatie die de bedrijven certificeert loopt rond op
de bouw, stelt iedereen vragen, onderzoekt op kantoor
de bedrijfsprocessen. Wordt die kwaliteit volgens de
klant niet geleverd, dan is er een klachtenregeling.
Voldoet een bedrijf, ondanks herhaald verzoek, niet
langer aan de eisen, dan kan het geen lid blijven. Er
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vallen bedrijven af, wegens het niet langer voldoen aan
de eisen of door faillissement. Er komen ook bedrijven
bij. Daardoor blijft het aantal per saldo gelijk: rond de
35 bedrijven, verspreid over heel Nederland.

Kaf
Van de Burgt: “Er is in de restauratiewereld ook kaf
onder het koren. Dat leidt soms tot onherstelbare
schade aan kostbaar cultureel erfgoed. Ik sta er voor in
dat onze bedrijven goed werk leveren.
Natuurlijk zijn er ook uitstekende bouwbedrijven die
geen lid zijn van onze vakgroep. Er zijn veel kleine
bedrijven die goed werk leveren, maar zich minder
bekommeren om de grote lijnen. Liefst zou ik willen
dat zij zich bij ons aansloten, wij hebben ze er graag bij.
Wanneer een bedrijf meedoet aan een aanbesteding,
is het een voordeel wanneer zij kunnen aangeven bij
onze Vakgroep te horen. De klant zal dat herkennen als
een waarborg voor kwaliteit. Ieder bedrijf in de sector
kan lid worden, zolang het aan de kwaliteitseisen
voldoet en contributie betaalt.”
De Vakgroep reageerde kritisch op een tip uit
Amsterdam in het vorige nummer van Kerkmagazine,
om als kerk zelf afspraken te maken met
onderaannemers, in plaats van een hoofdaannemer in
te huren.
“Inderdaad. Wij denken dat het werken met een
hoofdaannemer grote voordelen heeft. Hij regelt het
proces van A tot Z. De grootste kracht van een goede
hoofdaannemer is: de klant ontzorgen.
Een voorbeeld: stel dat binnen het bouwproces de
glas-in-loodramen moeten worden gerestaureerd. Wij
kunnen beoordelen wat er specifiek nodig is om dat
goed te kunnen doen. Moet de brugstaaf vervangen,
wat is de schade aan het lood? Van de glazeniers
waarmee wij samenwerken, kunnen wij precies dat
bedrijf uitkiezen dat deze klus het beste kan doen.
En wij plannen wanneer dat het beste kan. Dat geldt
bij alle betrokken onderaannemers en specialismen.
Binnen de restauratiewereld onderscheiden wij al
vijftien gecertificeerde disciplines.
Een hoofdaannemer coördineert, zorgt voor een
goede aansluiting op de bouw, bewaakt de kwaliteit,
let op de details. Ook bezitten wij de specifieke kennis
rond uitvoeringsregels en eisen die de overheid aan
restauraties stelt. En, niet onbelangrijk: omdat wij vaker
met dat bijltje hakken, wijzen wij kerken de weg naar

mogelijke fondsen en subsidiegevers.
Met alle respect: de kerk hangt van vrijwilligers aan
elkaar. Dat is prima, maar de deskundigheid om
grote restauratieprojecten te runnen is lang niet
altijd aanwezig. Bovendien worden vrijwilligers
schaarser. Uiteindelijk leidt het zelf organiseren van
onderaannemers tot hogere kosten dan wat je extra
betaalt aan een hoofdaannemer.”
Laatst nog liep Van de Burgt met de beheerder van
een monumentale kerk rond zijn gebouw. En jawel:
beschadigde voegen, afbrokkelende kalkmortel door
zoutvorming en slijtage door de wind. Moet nu al het
voegwerk worden verwijderd en vervangen?
Van de Burgt: “Nee, restauratie vraagt een behoedzame
aanpak. Het uitgangspunt is behoud van de
authentieke materialen. Verwijder je die, dan krijg je
ze nooit meer terug. Als het helemaal niet anders kan,
dan gebruik je nieuwe materialen. Maar die moeten
altijd aansluiten bij het oorspronkelijke materiaal. Een
restauratietimmerkracht zal nooit tropisch hardhout
verwerken bij herstel van een historisch kozijn of een
houten fragment.”
Vakgroep Restauratie
Postbus 2079
3800 CB Amersfoort
033 465 94 65
www.vakgroeprestauratie.nl
info@vakgroeprestauratie.nl

Dit artikel verscheen eerder in Kerkmagazine.

Restauratiemetselaar brengt snijvoegen aan in het metselwerk van de kerk in Schagen
(foto: Pronk Bouw, Warmenhuizen)
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voor iedere
kerk een
paSSende Stoel
Nieuwe stoelen nodig in de kerkzaal? Op zoek naar tafels
en stoelen voor de consistorie? Dan zijn kerken bij Offex
Kerkinrichting aan het goede adres.

Wilt u zich breed oriënteren op de
(her)inrichting van uw kerk?
Bezoek dan de beurs Kerk & Gemeente in
maart 2015 in de Jaarbeurs Utrecht.
Bezoek de website
www.kerkengemeente.nl
voor actuele informatie.

Want hoewel zij niet de enige leverancier van
stoelen zijn, zijn zij als enige echt gespecialiseerd
in kerkstoelen. Wim Robbertsen van Offex legt uit
waarom dat van belang is: ‘Wij weten waar je als
kerk tegenaan kunt lopen. Natuurlijk kun je ook wel
een stoelenleverancier in de buurt vinden. Maar dan
kan achteraf blijken dat je belangrijke details over
het hoofd gezien hebt. De stoelen zijn niet veilig of
schadevrij stapelbaar, de koppelingen steken gevaarlijk
uit of de stoelen doen afbreuk aan het gebouw.’ Bij
Offex is die kans veel kleiner. ‘Wij spreken elke dag met
kerken. Bovendien hebben wij zo’n ruim assortiment
dat we bij elk budget en elke kerk een passende stoel
kunnen vinden. Als mensen bij ons de deur uitlopen,
hebben ze vrijwel altijd gevonden wat ze zochten.’

gemakkelijk de koffie daar vanzelf weer afstroomt. De
stof blijkt voorzien te zijn van een waterdichte coating,
die goed schoon te maken is.
Ook het materiaal van bijvoorbeeld de stoelpoten is
belangrijk. Chromen stoelframes blijven bijvoorbeeld
het langste mooi. In de praktijk vindt echter niet
iedereen dit mooi, omdat chroom de stoel een
glimmend uiterlijk geeft. Hout lijkt dan misschien
mooier, maar is gevoeliger voor schade.

Mogelijkheden en keuzes
‘Een stoel is een stoel’, zullen veel mensen misschien
denken. ‘Hoe moeilijk kan het zijn om stoelen voor
kerken te leveren?’ In de praktijk blijkt echter dat er bij
het uitzoeken van nieuwe stoelen veel keuzes gemaakt
moeten worden.

Materiaal
Allereerst is er natuurlijk het materiaal van de stoel;
moet de zitting van hout zijn, of juist kunststof of
riet? Moet er een bekleding op? ‘Veel mensen, vooral
kosters, zijn tegen gestoffeerde stoelen, omdat ze bang
zijn dat die snel vies worden.’ Robbertsen laat zien dat
die angst ongegrond is. Hij giet een kop koffie leeg
boven stof voor op een stoelzitting, en laat zien hoe
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Stapelen
Daarnaast is het de vraag hoe belangrijk het is dat de
stoelen stapelbaar zijn. Op plaatsen waar stoelen vaak
verplaatst moeten worden, kan dat heel belangrijk zijn.
Niet iedere stoel is echter even goed te stapelen. ‘In
veel kerken wil men stoelen met bijbelvakjes,’ noemt
Robbertsen als voorbeeld. ‘Maar diezelfde bijbelvakjes
maken soms dat stoelen minder goed opgestapeld
kunnen worden. Offex heeft hier goede oplossingen
voor.’ Ook het gewicht van de stoel maakt uit. Een
koster die vaak met stoelen moet schuiven, zal liever
een niet al te zware stoel gebruiken.

Koppelen
Daarnaast is het de vraag of de stoelen ook aan
elkaar gekoppeld moeten worden. Voor stoelen
in een kerkzaal is dit in veel gevallen vanwege de
brandveiligheid verplicht. Ook die koppelingen kunnen
weer op allerlei manieren vormgegeven worden. De
keus daarin is onder andere afhankelijk van de vraag
hoe vaak de stoelen verplaatst moeten worden.
Het maken van dit soort keuzes kan een grote opgave

lijken. Uiteraard helpt Robbertsen, of één van zijn
collega’s, bij het maken van de juiste beslissingen. Hij
denkt graag mee en geeft adviezen, zodat binnen het
budget de stoel gevonden kan worden die bij de eisen
van de kerk past.

Bijzondere wensen
In sommige gevallen heeft een kerk bijzondere eisen.
Een architect heeft bijvoorbeeld een bepaalde vorm
of kleur stoel in het hoofd die precies bij de sfeer van
de kerk past. Of door de multifunctionaliteit van de
zaal worden er eisen aan stoelen gesteld die normaal
gesproken niet gecombineerd worden in een stoel,
tafel of liturgisch centrum. Bijvoorbeeld een eis voor
extra licht gewicht, extra gemakkelijk te stapelen,
of stoelen die ogen als een kerkbank maar toch als
losse stoelen te gebruiken zijn. Ook voor dergelijke
eisen probeert Offex een oplossing te vinden,
desnoods samen met een fabrikant. Zo heeft Offex in
samenwerking met Architect Luc de Vries een stoel
ontworpen voor de aula van een uitvaartcentrum in
Leeuwarden. In zo’n geval gaat Offex in gesprek met

Multifunctioneel
De Nieuwe Kerk in Zierikzee stamt uit 1848. Hoewel
het gebouw al verschillende keren gerestaureerd was,
bleek dat een paar jaar geleden opnieuw nodig, direct
gevolgd door een herinrichting. De kerk werd ingericht
als cultureel centrum, geschikt voor orgelconcerten
en kooroptredens, maar ook voor popconcerten en
cabaretvoorstellingen.
Offex werd gevraagd om de stoelen en garderobe
voor deze kerk te leveren. ‘Dat was best een
uitdaging,’ vertelt Johan Maliepaard, projectleider
bij deze herinrichting. ‘De stoelen moesten passen
bij de nieuwe functie van de kerk, multifunctioneel
zijn en tegelijkertijd ook passen bij het deels nog
oorspronkelijke interieur.’
Naast deze eis kwamen nog andere eisen vanuit de
architect en beheerders van de kerk, onder andere
over de verhouding tussen stoelen met en zonder
armleuningen. Het overleg vond vooral met de
architect plaats. ‘Uiteindelijk zijn een paar stoelen als
voorbeeld in de consistorie geplaatst om te testen,’
vertelt de projectleider.
Hij is tevreden over het eindresultaat en de soepele
samenwerking. ‘Offex denkt mee in oplossingen. Ze
gaan net zo lang door tot de ideale oplossing voor
de kerk gevonden is, desnoods in overleg met de
producent van de stoelen.’

de leverancier, zodat de gemeente uiteindelijk de
gewenste stoel krijgt.

Op zoek naar nieuwe stoelen
Je moet als kerk op zoek naar nieuwe stoelen. Hoe
pak je dat aan? Waar begin je? En wie moeten er mee
beslissen? Het beste is om een kleine commissie te
vormen met jongere én oudere mensen. Ook is het
goed om de koster hierbij te betrekken. ‘De koster is
degene die ze schoon moet houden en ermee moet
sjouwen. Die kijkt op een andere manier naar stoelen’.
Ook kan het nuttig zijn om mensen mee te laten
denken die ‘zit-problemen’ hebben: lange of juist kleine
mensen bijvoorbeeld.
Vervolgens moet een plan van eisen opgesteld
worden. Belangrijk daarbij is om goed na te denken
over de vraag hoeveel aandacht de stoel mag
vragen. Mag hij kleur brengen, of moet de stoel juist
ondergeschikt zijn aan de ruimte? En welke kleur dan?
Van welk materiaal moet de stoel zijn? ‘Natuurlijk moet
een stoel ook goed zitten,’ beaamt Robbertsen, ‘maar
dat spreekt vanzelf.’ Juist al die andere factoren zijn
belangrijk.
Als op deze vragen een antwoord gegeven is,
kan de commissie een bezoek brengen aan de
ruime showroom van Offex in Gorinchem. De
stoelencommissie kan in de showroom langskomen,
waar Robbertsen verschillende opties voor modellen
en materialen laat zien. Pas als daar beslissingen over
genomen zijn, komt de kleurenkaart erbij. Vervolgens
worden een paar stoelen in de theaterzaal voor een
grote kale muur geplaatst. Op die muur kan vervolgens
een foto van de kerkzaal geprojecteerd worden. Zo
krijgt de commissie een beeld van hoe de stoel in de
ruimte van de kerk past.
Op basis van dit bezoek kiest de commissie 3 á 4
stoelen uit die goed in de kerk en bij het plan van
eisen passen. Deze stoelen worden afgeleverd in de
kerk, zodat iedereen in de gemeente de stoelen kan
proberen en zijn mening kan geven.
Deze meningen kan de commissie samenvoegen met
de eigen bevindingen, om zo tot een goede keuze te
komen.

Stoelen en tafels voor oud en nieuw
De monumentale kerk van Leimuiden is gerenoveerd.
Daarbij werd ook een ontmoetingsruimte
aangebouwd. Wanda Vissers, koster van de kerk
en lid van de bouwcommissie, was betrokken bij
de keus van de stoelen. ‘We wilden stoelen voor
in de monumentale kerkzaal en in de nieuwe
ontmoetingsruimte. Maar ze moesten wel inwisselbaar
zijn en dus in beide ruimtes passen.’ De commissie
zocht bij verschillende leveranciers stoelen uit en
liet de gemeente ‘proefzitten’. De keus viel op de
lichtgewicht Thonet stoel: grijs voor de kerkzaal, wit
voor de ontmoetingsruimte. Vervolgens vroeg de
commissie offertes aan bij diverse leveranciers voor
deze stoel. De keus viel op Offex, omdat iemand uit
de commissie wist dat het een fijn bedrijf was om
mee te werken en ze de scherpste prijzen hadden.
Offex leverde ook de tafels. ‘Ons uitgangspunt was
dat de kerkzaal in geval van nood door één persoon
omgebouwd kon worden.’ Offex dacht hierin mee.
Het resultaat is lichtgewicht tafels, die met 5 op elkaar
te stapelen zijn en weg te rijden. Het opstapelen gaat
zo eenvoudig dat Vissers het inderdaad in haar eentje
kan doen. ‘De samenwerking met Offex hebben we
als heel prettig ervaren. Vooral ook door de manier
waarop ze meedachten met de tafels.’ Vissers is nog
altijd zeer tevreden over de gemaakte keus.
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Soepel traject

Een stoel op maat
Architect Luc de Vries ontwierp het uitvaartcentrum
Noorderhoff in Leeuwarden. ‘De muren zijn van
gemetseld steen met veel kleine raamopeningen.
Dit geeft als de zon schijnt de indruk van een open
plek in het bos.’ Daar zocht De Vries een stoel bij. ‘Dat
moest een zware, kloosterachtige stoel zijn,’ vertelt hij.
‘Ik ging via internet op zoek naar iemand die stoelen
aanbiedt en kwam al snel bij Offex terecht. Zij hebben
een behoorlijk aanbod in stoelen voor dit soort
doeleinden.’ Op de website kwam De Vries de ‘perfecte’
stoel tegen. ‘Dat was de kerkbankstoel. Die kun je aan
elkaar koppelen en dan wekt het de indruk van de
bank.’ Hij was enthousiast over de stoel vanwege het
robuuste uiterlijk, wat mooi bij de indruk van de open
plek in het bos past. Daarnaast wilde hij graag die
indruk van de bank wekken, omdat je in een aula van
een uitvaartcentrum verbondenheid met elkaar wil
voelen, letterlijk dicht bij elkaar wil zijn.
Offex bracht de stoel naar Leeuwarden, waar De Vries
hem samen met de opdrachtgever testte. ‘De
opdrachtgever vond hem wel mooi, maar was niet
tevreden over het zitcomfort.’ Zo zochten ze in de
showroom uiteindelijk een nieuwe stoel uit. Wat De
Vries betreft duidelijk een tweede keus, maar voor de
opdrachtgever qua zitcomfort perfect. De Vries stond
dus voor een uitdaging: hoe nu toch de gewenste
stijl van de stoel behouden, zonder aan zitcomfort
in te leveren? Hij ging zelf aan het knutselen met
wat karton. Zo bouwde hij de ‘kerkstoel’ om tot een
comfortabele maar robuustere stoel. Het monster dat
hij maakte ging naar Offex, die in overleg ging met de
Duitse producent van de stoel. ‘Uiteindelijk hebben zij
de stoel voor ons geproduceerd’.
De Vries is zeer te spreken over de samenwerking met
Offex. ‘Dankzij hun flexibele opzet hebben we echt
iets naar wens kunnen creëren. Het liefst ontwierp ik
de stoel helemaal zelf, maar daarvoor heb ik niet de
benodigde kennis. Bovendien is dat veel te duur voor
150 stoelen. Nu hebben we ook een stoel volledig naar
onze wensen, maar voor een betaalbare prijs.’
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Het uitzoeken van stoelen leverde voor
de inrichtingscommissie van de PKN BeltSchutsloot niet veel problemen op. De
nieuwe stoelen waren onderdeel van een
verbouwtraject, waarbij de kerkzaal gestript en
opgeknapt werd en er een stukje bijgebouwd
is. Gerard van Dalfsen, lid van die commissie,
kijkt met volle tevredenheid terug op het
stoelenkies-traject. ‘We hadden niet veel
speciale eisen, behalve uiteraard dat de stoel
goed moest zitten en moest passen in het
interieur’. De commissie had diverse offertes
aangevraagd en besloot uiteindelijk met Offex
in zee te gaan. Die bracht een paar stoelen
op zicht, zodat de gemeente mee kon kiezen.
‘We hebben niets te klagen gehad, alles
verliep soepel. De service was goed, de heer
Robbertsen dacht goed mee en ook over de
prijs zijn we tevreden. Belangrijk was dat Offex
zich aan de afspraken houdt. Dat lijkt heel
gewoon, maar is tegenwoordig lang niet altijd
vanzelfsprekend. ‘

Verrijdbaar liturgisch centrum

Kerkstoelen.nl

Gewaagde kleuren
In de Vredeskerk in Leiden was het na veertig jaar hoog
tijd voor nieuwe stoelen. De stoelencommissie, een
commissie samengesteld uit onder meer een arts, een
oudere, een kleurexpert en interieurarchitect Ariën
Kruijt, vroeg advies en offertes aan bij verschillende
bedrijven. Op basis daarvan bezochten ze drie
bedrijven. Offex was één van deze drie. ‘De keus viel
op een stoel van Offex, maar met de bekleding van
een stoel die we bij een andere aanbieder gezien
hadden.’ Op advies van Robbertsen van Offex werd
het uiteindelijk toch ander materiaal. ‘Robbertsen gaf
advies waar ervaring uit sprak. Hij was duidelijk, flexibel
en dacht mee. Ook onderhield hij het contact met de
fabrikant, die uiteindelijk speciaal voor hen de stoel
nog aanpaste. ‘Door de persoonlijke betrokkenheid van
Robbertsen hebben we uiteindelijk precies gekregen
wat we zelf wilden.’

Professioneel Advies? Offex richt maandelijks meerdere kerken
in. Vraag ons naar referenties.
Bezoek onze nieuwe showroom en laat u inspireren en
adviseren over de mogelijkheden voor uw kerk!

Papland 9-1A, 4206 CK Gorinchem, tel. 0183 – 74 53 53

De protestantse gemeente in Bunnik had door
een fusie twee kerkgebouwen. Besloten werd de
nieuwere kerk te verkopen en de gemakken van die
moderne kerk toe te passen in de oude kerk. De kerk
moest een flexibele inrichting krijgen, zodat hij voor
allerlei doeleinden verhuurd kon worden. Architect
Herman Bakker van Van Hoogevest Architecten,
licht de veranderingen toe. ‘Het liturgisch centrum is
verplaatst naar de zijkant van de kerk, met de stoelen
er omheen, zodat de zichtafstand zo klein mogelijk
is. Zo zitten gemeenteleden meer naast elkaar, zien
ze elkaar beter. Het middenpad is van historisch
materiaal gemaakt, symboliseert het levenspad van
West naar Oost en geeft structuur aan de ruimte.’
Een dergelijke flexibele inrichting vraagt ook om een
flexibel liturgisch centrum. Er is gekozen voor een
zwaar liturgisch centrum met glimmend koper, die op
een verrijdbaar podium is geplaatst. Zo kan het hele
liturgisch centrum naar een ander deel van de kerk
gereden worden.
Hoewel de architect een grote rol had in de keus
van de stoelen en de kleur van de stoelen, is een
commissie betrokken geweest bij het uitzoeken
van de stoelen. Ook zijn er enkele stoelen op zicht
geweest, zodat iedereen mee kon denken. Pieter
van Vuuren, lid van de stoelencommissie, noemt de
werkwijze van Offex ‘bijzonder flexibel’. ‘We hoefden
maar te kikken en er werd geleverd.’ Ook toen er bij
het podium fabricagefouten bleken te zijn, heeft Offex
goede service verleent. ‘Het was geen fout van Offex,
maar van de fabrikant. Door bemiddeling van Offex is
dat gelukkig keurig opgelost.’
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Zuiderkerk, NL-Enkhuizen

Zuiderkerk Enkhuizen: een multifunctionele kerk met
bedrijven
in dezemeubels
gids
multifunctionele

Praktisch en veelzijdig
Casala heeft nationaal en internationaal jarenlange ervaring
op het gebied van stoelen en tafels voor uw kerkgebouw.
Het kerkgebouw doordeweeks als expositieruimte, trouwlocatie of andere gelegenheidslocatie en op zondag klaar

De Zuiderkerk in Enkhuizen onderging een grondige verbouwing. Een
groot deel van de kerk kreeg een duidelijk multifunctioneel karakter.
Casala Meubelen Nederland bv en Offex Kerkinrichting werkten samen
om Lakerveld
de kerk in te richten naar alle eisen die men had.

voor een dienst? Een situatie die geen uitzondering meer is.
Voor de inrichting van al deze verschillende functies biedt
Casala dé oplossing. Bezoek www.casala.com voor ons
uitgebreide productassortiment.

ingenieurs- & architectuurbureau BV

architectuur · instandhouding · onderhoud · bouwhistorie

6

Lakerveld Ingenieurs & Architectuurbureau
Noordzijde 951
Voorwaarden
4225 PL Noordeloos

‘We hadden met name twee
voorwaarden,’
vertelt Theo Visser, lid van de
T 0183-582600
herinrichtingscommissie
van de Zuiderkerk.
F 0183-581049
‘Er moest
in
de
oude
historische
E info@lakerveld-noordeloos.nlkerk
plaats
voor ontmoeting, vergaderen,
I zijn
www.lakerveld-noordeloos.nl
1891 -kindernevendienst
l. van dam & zonen nhk eindhoven
• 2009 - pels & van leeuwen nhk tuil
en oefenbijeenkomsten
restauratie orgel en reconstructie lijst- en houtsnijwerken,
werd in ‘gestripte’
toestand
overgenomendie
van het
hetorgel
kerkkoor.
Daarnaast
moesten
uit de o.l.v. ten hemelopneming te nijmegen
ruimtes geschikt zijn voor gebruik door zowel
kerkgangers als door hurende partijen van
buitenaf.’
orgelbouwkunst, cultuur & ambacht in de 21ste eeuw
Postbus
3253,5203
DG bij
nieuwbouw
• restauratie
• onderhoud
Herman
Bakker,
architect
Van Hoogevest
platinalaan
10 - 5234 gh ’s-hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch
Architecten, dacht mee over de inrichting. ‘De
[t]historische
(073) 641 29 51 - bijbanken
geen gehoor
(073) 642 21 20 • [f]uit
(073)de
642 50
55
en[t]preekstoel
oude
[w] pelsenvanleeuwen.nl
T 073-6412951 [e] info@pelsenvanleeuwen.nl
kruiskapel werden elders in de kerk geplaatst.
E info@pelsenvanleeuwen.nl
De kruiskapel kreeg een inbouw, waarin de
I www.pelsenvanleeuwen.nl
nieuwe functies zijn ondergebracht. Op de
begane grond is nu de foyer en een keuken,
boven zijn twee zaalruimtes voor breed
gebruik en verhuur’ aldus Herman Bakker.
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Postbus 500, 5240 AM Rosmalen
T 073-5221700
F 073-5221717
E info@donatus.nl
I www.donatus.nl
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Spitaalstraat 61, 7201EC Zutphen

Multifunctionele meubels
T 0575-528803

Die brede bruikbaarheid en
M 06-50268638
multifunctionaliteit
vraagt om
E info@pimvandijkdesigns.nl
multifunctionele
meubels.
Theo Visser ging
I www.pimvandijkdesigns.nl
met zijn herinrichtingscommissie op zoek
naar een leverancier voor die meubels.
‘Bij de keus hiervoor hebben we gelet op
ervaring, kennis en projecten die al door de
leverancier gedaan waren. Hieruit kwam Offex
Kerkinrichting als beste uit de bus.’ Met Offex
kwam al snel ook Casala in beeld, vanwege
Het Geluidburo
hun specialisme
in multifunctioneel meubilair.
Hendrik Figeeweg 1-U
‘Onze samenwerking met Casala gaat al
2031 BJ Haarlem
jaren terug,’ vertelt Daniëlle den Ottelander,
verkoopadviseur van Offex. ‘Wij hebben heel
T 088-6818820
korte lijnen
met Casala, wat maakt dat de
E info@geluidburo.nl
samenwerking
soepel verloopt.’
I www.geluidburo.nl
‘Casala staat voor projectmeubelen,
meubelen die ingezet worden daar
waar design zich functioneel moet
bewijzen,’ legt Ruben van Doesburg van
Casala uit. ‘Functionaliteit betekent voor

3
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Postbus 279, 4140 AG Leerdam
T
F
E
I

18

GlasBewerkingsbedrijf Brabant (GBB)
Kapitein Hatterasstraat 10
ons dat 5015
gebruiksgemak
BB Tilburg en design al

in het ontwerp worden meegenomen.
Stapelbaar
en koppelbaar, nummering
T 013-5325110
en opbergmogelijkheden
zijn geen
E info@gbb.nl
toevalligheden,
maar geïntegreerd in het
I www.gbb.nl
ontwerp.’ De lijfspreuk van Casala is dan ook
‘Design linked to functionality.’

Op maat
Casala en Offex leveren meer dan een
standaardmeubel. ‘Er waren vanuit de
Kaartenmakerstraat
18
kerk diverse
vragen over mogelijke
2984 CB Ridderkerk
aanpassingen van de meubels,’ vertelt
T 0180 41 46 00
Den Ottelander. “Daarom zijn we samen
met een vertegenwoordiger van Casala
Baileystraat 2a
naar de 8013
kerk RV
gegaan
om de vragen vanuit
Zwolle
de herinrichtingscommissie
direct te
T 038 785 19 77
beantwoorden.’ Zo kreeg de Zuiderkerk niet
enkel een
mooie, multifunctionele
ruimte,
Solvayweg
12A
maar ook
multifunctionele
6049
CP Roermond meubels die met
T 0475
02 01 aansluiting op deze
hun design
een82goede
ruimte vinden.
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I www.schaapsound.nl
E info@schaapsound.nl

0345-565699
0345-565691
info@kerkinrichting.nl
www.kerkinrichting.nl
www.kerkstoelen.nl

Colofon
Redactie
Christine Dirkse
Uitgever
Marco van de Wetering
Vormgeving
58Helderblauw
gids herinrichting
kerken
bv – Paul Huizinga

Fotograaf: Frank Hanswijk
Deze gids is een uitgave van:
Helderblauw bv
Postbus 209
3770 AE Barneveld
T
0342 712 512
E
info@helderblauw.nl
I
www.helderblauw.nl
KvK nr.
08178996
BTW nr.
8197.23.393.B01

Showroom
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
T +31 (0)345 51 73 88
E info@casala.com

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitaal of op welke
wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever
© 2014 – Helderblauw bv, Barneveld

www.casala.com

Een kerkgebouw (her)inrichten kost een kerkbestuur
veel tijd, geld en energie. Alle reden om deze gids te lezen:
in acht hoofdstukken en aandachtsgebieden vertellen
gerenommeerde bedrijven vanuit het eigen vakgebied
wat zij aan dit proces toevoegen. Met de interviews,
achtergrondinformatie en foto’s krijgt de lezer een breed
beeld van de mogelijkheden voor het (her)inrichten van
kerkgebouwen.
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