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INLEIDING
De Nieuwe Kerk is de afgelopen jaren gerestaureerd. Maar voor een goed
gebruik ontbreekt nog wat: voldoende toiletten, zaaltjes en een keuken. Die
zijn hard nodig om het gebouw nu en in de toekomst goed te kunnen blijven
gebruiken en om een huis van samenkomst voor Delft te kunnen zijn.
In september en oktober 2018 dachten ruim 400 mensen een eerste keer mee
over de toekomst van de Nieuwe Kerk via een online vragenlijst en tijdens een
bijeenkomst. De Protestantse Gemeente Delft heeft de ideeën uit de stad daarna verwerkt in vier varianten voor de toevoegingen aan het gebouw.
In december 2018 zijn Delftenaren opnieuw uitgenodigd om hierover mee te
denken. Dat kon op twee manieren:
Stadsgesprek (3 december)
Tijdens dit stadsgesprek werd toegelicht wat er in de eerste participatieronde
is opgehaald en wat daarmee wordt gedaan. Daarna liet architect Ron Verduijn
de vier varianten zien voor het toevoegen van voorzieningen aan de Nieuwe
Kerk. Bij het Stadsgesprek waren circa 70 mensen aanwezig.
Online enquête (4 t/m 24 december)
Via www.onkd.nl konden Delftenaren een online vragenlijst invullen over de
vier varianten. Ruim 220 mensen vulden deze vragen in.
In dit document vindt u het verslag van het Stadsgesprek en de enquête.
Vervolg
Op basis van alle input (de twee stadsgesprekken, de twee online enquêtes,
gesprekken met de gemeente Delft en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en
een onderzoek naar de haalbaarheid) wordt door de Protestantse Gemeente
Delft een voorkeursvariant gekozen. De voorkeursvariant wordt in februari of
maart 2019 gepresenteerd tijdens een derde stadsgesprek.
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STADSGESPREK II
DE NIEUWE KERK, 4 ONTWERPEN
Op 3 december organiseerde de Protestantse Kerk Delft een tweede Stadsgesprek over de toekomst van de Nieuwe Kerk. Hierbij waren circa 70 mensen
aanwezig (met name bewoners, kerkgangers, maar ook organisaties, ondernemers en enkele leden van de Commissie Behoud Stadsschoon).
Hieronder leest u een sfeerverslag van het Stadsgesprek.

De Nieuwe Kerk,
ontwerpen
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Het tweede stadsg
esprek
met architect Ron
Verduijn

Introductie
Gespreksleider Onno de Vries heet de aanwezigen welkom. Hij legt uit dat er
voor de Nieuwe Kerk behoefte bestaat aan het toevoegen van een aantal voorzieningen. Dat gebeurt zorgvuldig en in overleg met de stad.
Wat hebben we al eerder opgehaald?
Gijsje Jacobs (namens VOLQ verantwoordelijk voor het participatieproces) laat
vervolgens zien welke ideeën er in oktober zijn opgehaald, tijdens het eerste
stadgesprek en de eerste enquête. Delftenaren konden toen hun mening geven
over de betekenis van de kerk voor de stad, het gebruik van de Nieuwe Kerk en
de mogelijke aanpassingen aan het gebouw.
(Een verslag hiervan is te vinden op www.onkd.nl)
Wat doen we met deze resultaten?
Wilco Blaak (hoofd Oude en Nieuwe Kerk) bedankt de aanwezigen dat ze gekomen zijn om mee te denken over de toekomst van de kerk. Hij licht toe wat de
Protestantse Kerk Delft gaat doen met de resultaten:
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DENK MEE ! ov
er de toekomst
van de Nieuwe K
erk!

Maandag 3 dece
mbe

r
Nieuwe Kerk, 19:30
inloop, 20:00 start
Voor meer
informatie kijkt u
op:
ww w.o nk d.n l

"Delftenaren vinden het belangrijk dat de Nieuwe Kerk een huis van samenkomst is voor de stad. Daarom wordt onderzocht of de kerk voor Delftenaren
gratis toegankelijk kan zijn. En bekijken we of er een fonds opgericht kan worden die bijzondere, Delftse activiteiten in de Nieuwe Kerk kan ondersteunen."
Op de afbeelding hieronder staan nog meer zaken die opgepakt worden:

Mist u nog iets? Wilt u de Protestantse Kerk Delft hierover iets meegeven?
Voordat we de varianten voor de Nieuwe Kerk laten zien, wil gespreksleider Onno
de Vries weten of de mensen in de zaal al iets willen vragen of toevoegen.
Er wordt een aantal vragen gesteld:
Het eerste gesprek met de stad heeft ook informatie opgeleverd over het toevoegen van voorzieningen aan de Nieuwe Kerk. Veel mensen vinden dit begrijpelijk en noodzakelijk voor de toekomst van het gebouw. Zij hebben verschillende opties aangedragen voor de plek van de voorzieningen en voor de uitstraling
ervan. De Protestantse Kerk Delft heeft deze inbreng vanuit de stad gebruikt bij
het opstellen van het Programma van Eisen voor de toevoegingen:

•

•

Waarom zijn er kleine zaaltjes nodig? Antwoord: bij kerkdiensten, concerten en bij andere activiteiten zijn er ruimtes nodig voor bijvoorbeeld de
creche, de kindernevendienst, kleedruimtes voor dirigent, koor en orkest
en voor opslag (podium, apparatuur). Die ruimte is in de Nieuwe Kerk nu
niet aanwezig.
Hoe maak je een stiltecentrum in een kerk waar ook veel toeristen komen?
Antwoord: zeker in de zomer is het druk in de kerk. We kunnen niet alles
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•

•

tegelijk: kerk, evenementen, toeristen. We moeten per moment keuzes
maken en zoeken een goede plek voor een stilteruimte.
Kun je iets zeggen over het budget voor de aanpassingen? Antwoord: deze
aanpassingen aan het gebouw maakten al onderdeel uit van de restauratieplannen. Het toen bedachte kerksouterrain gaat niet door. De bovengrondse aanpassingen zijn goedkoper dan onder de grond. Er is dus budget voor
gereserveerd.
Verschillende mensen brengen in: vergeet het kerkelijke gebruik niet.
Antwoord: dat is de primaire functie van de kerk en een belangrijk doel om
de kerk in stand te willen houden. Ook doordeweeks willen we het kerkelijk
gebruik in de Nieuwe Kerk meer laten zien.

Mensen voegen nog toe:
• Geef pauzeconcerten overdag, kleine diensten.
• Garderobes zijn ook nodig. Ik zit hier met mijn natte jas!
• Kijk breder dan alleen organisaties in Delft: Nationale en internationale
gezelschappen.
• Ga op zoek naar activiteiten die integratie bevorderen.
• Beamers (nodig voor kerkdiensten en activiteiten zoals diploma uitreiking).
• Zoek samenhang met wat in de Oude Kerk kan gebeuren/gebeurt.
• Wees kerk voor de stad.
• Expositieruimte over historie.
• Diploma uitreiking met schoolkoor en orkest.

Presentatie vier modellen door Ron Verduijn (Van Hoogevest Architecten)
In opdracht van de Protestantse Kerk Delft heeft architect Ron Verduijn de
Nieuwe Kerk grondig geanalyseerd. Hoe is het gebouw opgebouwd, hoe ligt het
in de stad? Hij heeft het volgende Programma van Eisen meegekregen voor de
aanpassingen aan het gebouw:

Op basis van het Programma van Eisen, de analyse en de ideeën uit de stad zijn
vier plekken uitgewerkt waar voorzieningen kunnen worden toegevoegd:
•
•
•
•

“Vergeet het kerkelijke gebruik niet!”
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Model A: in de kerk
Model B: naast de toren
Model C: in de kerktuin
Model D: transept

Ron licht deze modellen toe (zie de posters op www.onkd.nl).

Model A: in de kerk
Positieve reacties (totaal 8x):
• Goed idee om het zicht vanaf de markt te sparen.
• Heel mooi om de librije te gebruiken en geschikt te maken.
• Zo min mogelijk aantasting zuidkant (buiten)
Negatieve reacties (totaal 7x):
• Rommelig van binnen. Tast beleving van de kerk aan.
• Houtje touwtje oplossing, niet doen.
• Trap binnen: ziet er zo niet uit.
• Lange looplijnen, toegankelijkheid wordt nooit optimaal.
Model B: naast de toren
Positieve reacties (totaal 12x):
• Goede optie dichtbij ingang. De ruimte buiten wordt toch niet gebruikt.
• Beste oplossing. Realiseer dan volledige symmetrie met de zuidkant.
• Voorkeur voor variant naast de toren. Wel zelfde materialen als de kerk.
• De toren zelf bevat veel ruimte. Is dit nog een optie?
Negatieve reacties (totaal 3x):
• Het aanzicht van de marktzijde zeer verstorend.
• Dit voegt te veel toe aan de toren.
Pauze en reageren
Tijdens de pauze konden de aanwezigen de posters met de vier modellen nog
eens goed bekijken en door middel van post-its aangeven hoe ze tegen de verschillende opties aankijken.
Hieronder is een samenvatting van de reacties opgenomen. De totale lijst met
reacties wordt aan de architect en de werkgroep Nieuwe Kerk meegegeven.

Model C: in de kerktuin
Positieve reacties (totaal 5x):
• Zichtbaarheid van de kerk in de stad. Positief!
• Logistiek beste oplossing.
• Mooi extra doorgangen vanuit zuidzijde de kerk in.
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Negatieve reacties (totaal 6x):
• Zonde. De mooie kant maak je kapot. Aantasting van groot zicht op de kerk.
• Zonde om door te breken.
• Te forse ingreep. Te groot oppervlakte.
Model D: transept
Positieve reacties (totaal 21x):
• Een aanbouw die zichtbaar is en toch niet tijdgebonden. Graag in stijl van
de gehele kerk. Toekomstvast.
• Uitbreiding bij transept past het beste qua vorm en historie van de kerk.
• Dit lijkt mij het beste plan, mooie stilteplek! Functionele toegang vanaf
Oude Langendijk. Binnen gespaard (ruimtebeeld).
• Deze toevoeging heeft in zichzelf voldoende schaal om zelfstandig (naast
het hoofdgebouw) te bestaan.
• De suggestie van 'donker transept' is te verhelpen door goed ontwerpen en
eventueel kunstlicht.
• Dit is "de" natuurlijke oplossing… volgens mij
Negatieve reacties (totaal 5x):
• Blik op de toren van het stadhuis verdwijnt.
• Te hoog. Onveilig. Onpraktisch.
• Toegankelijkheid van de zalen versus gebruik van de zalen?
Ook over het materiaalgebruik werden opmerkingen gemaakt. Een aantal
mensen wil graag een tegenstelling van moderne en oude materialen. Anderen
geven aan dat zij de toevoegingen graag in dezelfde stijl zien als de kerk. Ook
geven mensen aan dat zij glas en/of andere transparante materialen geschikt
vinden: lekker licht, luchtig, activiteiten zijn dan zichtbaar in de kerk.
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In het algemeen werd nog toegevoegd:
• De bestaande zalen gebruiken moet onderdeel zijn van iedere oplossing.
• Zo veel mogelijk ruimte huren bij de buren.
• Combinatie van A met B/C variant? Volume buiten kan dan kleiner.
• Algemeen alle voorstellen: mis hoe gaat het gebruikt worden? Toegankelijk
in de avond? Hoe vaak wordt functie gebruikt?
• Librije graag benutten, al is het alleen beneden. Boven voor opslag.

Mist u iets in de varianten?
Aan het eind van de avond vraagt gespreksleider Onno de Vries of mensen nog
iets gemist hebben in de vier varianten.
• Kunnen de toiletten naast kerk in de Kerkstraat? De architect ligt toe dat
dit logistiek lastig is, omdat de aanbouw dan heel smal wordt en de banken
veranderd moeten worden.
• Iemand suggereert om de gracht van Oude Langendijk terug te brengen. Zo
wordt het gebied van de Markt weer een eiland zoals vroeger en wordt de
ruimte aan de zuidzijde van de kerk een aantrekkelijke plek.
• Vraag: kan model C naar achteren? De architect legt uit dat dat mogelijk is,
maar niet goed past de functionele indeling van de kerk. Bovendien heb je
dan trappetjes nodig door de hoogteverschillen die er zijn.
Architect Ron Verduijn vat samen wat hij tijdens het Stadsgesprek heeft gehoord.
Bijvoorbeeld dat er voor alle modellen wat te zeggen valt, maar ook dat je bij alle
modellen wat er tegin in kunt brengen. Het is een spannende en lastige opgave.
Wat geef je voorrang: praktische oplossingen, historie? De toevoegingen moeten
in elk geval zo worden vormgegeven dat zij de toekomst kunnen 'verdragen'.
Aan het eind van het stadsgesprek wordt de aanwezigen gevraagd welk model
hun voorkeur heeft. Bij alle modellen gaan enkele handen omhoog. Model D kan
op de meeste positieve reacties rekenen.
Vanuit de zaal wordt nog toegevoegd: Model D is een model dat bij het gebouw
past, hoe de Nieuwe Kerk ooit is bedoeld. We kunnen hier bouwen op fundamenten die al eeuwen geleden zijn aangelegd. Dit model vraagt moed: toon lef!

“De bestaande zalen gebruiken moet onderdeel zijn van iedere oplossing”
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VRAGENLIJST
Toelichting
Van 4 t/m 24 december stond een vragenlijst online met vragen over de vier
varianten voor de Nieuwe Kerk.

2. Geef een waardering voor de aanblik aan de buitenzijde van de kerk in
model A.

De vragenlijst is door 221 personen ingevuld, voornamelijk inwoners van Delft
met verschillende achtergronden en leeftijden (zie pagina xx). In de vragenlijst
werd per model gevraagd naar de waardering voor de plattegrond, de aanblik
aan de buitenzijde en de aanblik aan de binnenzijde van de kerk.
1. In model A worden de voorzieningen binnenin de kerk gemaakt. Wat vindt
u van de plek van de voorzieningen in de plattegrond? Geef een waardering
voor de plattegrond van de kerk.

Daarnaast is ook gevraagd hoe mensen verschillende opties om een trap aan te
brengen waarderen (om interne zalen toegankelijk te maken):
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3. Geef een waardering voor de aanblik aan de binnenzijde van de kerk in
model A.

4. Heeft u nog opmerkingen over model A? Of mist u iets? Laat uw opmerking of suggestie hieronder achter.
75 mensen hebben een opmerking achtergelaten. Daarvan geven 8 mensen
aan dat er wat hen betreft helemaal geen verandering aan de kerk mag plaatsvinden.
Positief over model A
11 mensen geven aan positief te zijn over model A. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Er is genoeg ruimte in de kerk.
• Omdat de kerk er dan van buiten nagenoeg hetzelfde eruit blijft zien.
Negatief over model A
24 mensen geven aan negatief te zijn over model A. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Dat doet afbreuk aan het interieur: het gaat ten koste van de ruimtelijkheid
en het interieur.
• Het is geen praktische oplossing. Met name de plaatsing van het keukenblok in de open ruimte kan storend werken (geluid).
Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die veel gemaakt zijn:
• Laat het vooral in de stijl van de kerk zijn en niet in een moderne stijl.
• Geen grote contrasten, maar een sobere en chique materialisatie.
• Voorbeeld van de trap aan de binnenzijde niet geslaagd.
• Het "hek" of zo gezegd de wand uitvoering vind ik mooi.
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5. In model B worden de voorzieningen naast de toren en in de kerk geplaatst. Wat vindt u van de plek van de voorzieningen in de plattegrond?
Geef een waardering voor de plattegrond van de kerk.

6. Geef een waardering voor de aanblik aan de buitenzijde van de kerk in
model B.

“Ik zou het jammer vinden dat de aanblik vanuit de Markt/Stadhuis verandert. ”
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7. Geef een waardering voor de aanblik aan de binnenzijde van de kerk in
model B.

8. Heeft u nog opmerkingen over model B? Of mist u iets? Laat uw opmerking of suggestie hieronder achter.
79 mensen hebben een opmerking achtergelaten. Daarvan geven 5 mensen
aan dat er wat hen betreft helemaal geen verandering aan de kerk mag plaatsvinden.
Positief over model B
7 mensen geven aan positief te zijn over model B. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• De buitenzijde komt mooi in balans, wanneer de aanbouw aansluit op de
bestaande bouw.
• Kies voor de vorm met puntdak.
Negatief over model B
32 mensen geven aan negatief te zijn over model B. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Dit verstoort het zicht vanaf buiten en met name vanaf de Markt.
• De Kerkstraat wordt donkerder en ook in de kerk wordt het donkerder.
Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die veel gemaakt zijn:
• Belangrijk is of de aanbouw in eenzelfde stijl als de kerk gebouwd kan
worden.
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9. In model C worden de voorzieningen in de kerktuin en in de kerk geplaatst. Wat vindt u van de plek van de voorzieningen in de plattegrond?
Geef een waardering voor de plattegrond van de kerk.

10. Geef een waardering voor de aanblik aan de buitenzijde van de kerk in
model C.

"Prettig dat er niet ''gerommeld'' wordt aan het interieur. ”
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11. Geef een waardering voor de aanblik aan de binnenzijde van de kerk in
model C.

12. Heeft u nog opmerkingen over model C? Of mist u iets? Laat uw opmerking of suggestie hieronder achter.
77 mensen hebben een opmerking achtergelaten. Daarvan geven 4 mensen
aan dat er wat hen betreft helemaal geen verandering aan de kerk mag plaatsvinden.
Positief over model C
16 mensen geven aan positief te zijn over model C. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Voor het gebruik de meest praktische oplossing.
• Zo blijft interieur redelijk intact.
Negatief over model C
24 mensen geven aan negatief te zijn over model C. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Zonde van het zicht op de kerk en zicht op stadhuis en de tuin.
• Het is het eerste aanzicht als men de stad in komt. De situatie zoals het nu
is ziet er gewoon fantastisch uit.
• De net aangelegde tuin wordt dan weer afgebroken.
Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die veel gemaakt zijn:
• Het ontwerp van de aanbouw zal erg bepalend zijn op deze plek.
• Mooi als het materiaal dan echt iets anders is (je voegt iets toe in de 21e
eeuw).
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13. In model D worden de voorzieningen op de plek van het transept en in
de kerk geplaatst. Wat vindt u van de plek van de voorzieningen in de plattegrond? Geef een waardering voor de plattegrond van de kerk.

14. Geef een waardering voor de aanblik aan de buitenzijde van de kerk in
model D.

"Zouden ze in de 13e eeuw ook bedacht kunnen hebben. ”
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15. Geef een waardering voor de aanblik aan de binnenzijde van de kerk in
model D.

16. Heeft u nog opmerkingen over model D? Of mist u iets? Laat uw opmerking of suggestie hieronder achter.
78 mensen hebben een opmerking achtergelaten. Daarvan geven 5 mensen
aan dat er wat hen betreft helemaal geen verandering aan de kerk mag plaatsvinden.
Positief over model D
30 mensen geven aan positief te zijn over model D. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• Logische oplossing, maakt gebruik van de historie van het gebouw.
• Laat het interieur intact.
• Verschijningsvorm en functie kunnen een meerwaarde voor de kerk en de
stad worden.
• Mooi om op deze plek te bouwen. Op fundamenten die al liggen.
Negatief over model D
27 mensen geven aan negatief te zijn over model D. Als belangrijkste redenen
worden hiervoor genoemd:
• De aanblik vanuit de Markt verandert ook veel in deze optie. Jammer.
• Op deze manier worden de zalen wel erg gestapeld. Veel oppervlak gaat
verloren aan trappenhuis en of lift.
• Geen mooi zicht van meerdere kanten buiten.
Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die veel gemaakt zijn:
• Uitmuntende kwaliteit van ontwerp en uitvoering zeer belangrijk, moet van
(toekomstig) rijksmonument-niveau zijn.
• De uitbouw zou in de stijl van de kerk zou moeten zijn (anderen zeggen:
modern of transparant).
• Enkele mensen vragen aandacht voor het glas-in-loodraam op deze plek.
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Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze enquête, over de kerk of
over het proces?
Bijna 70 mensen hebben nog een opmerking achtergelaten. Ook hebben veel
mensen hun e-mailadres achter gelaten om op de hoogte gehouden te worden
van het vervolgproces.
Dank voor de mogelijkheid
Ruim 20 mensen laten weten het prettig te vinden dat ze kunnen meedenken:
• Waardering voor deze enquête, waardering voor de plannen. Hou de Nieuwe én de Oude Kerk open!
• Heel goed dat de kerk dit proces zo open insteekt. Goed voor de kerk zelf
en goed voor de stad.
• De enquete en de tweede avond in de kerk geven aan dat u de bewoners
en kerkgangers serieus neemt (de eerste avond niet mee gemaakt)
Geen veranderingen
15 mensen voegen nog toe dat zij het liefst geen veranderingen zien aan de
Nieuwe Kerk:
• Ik snap niet dat deze lelijke veranderingen nodig zijn. Het eeuwenoude
gebouw wordt door deze oplossingen gewoon verpest.
• Mijn mening is dat er aan de buitenkant van de kerk niets moet veranderen.
Overige opmerkingen
Andere opmerkingen die veel gemaakt zijn:
• Veel wijsheid om dit proces tot een goed einde te brengen.
• Enkele mensen vragen naar de noodzaak van de toe te voegen
voorzieningen.
• Enkele mensen vragen naar het vervolgproces: hoe worden de keuzes
gemaakt?
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Achtergrond van de invullers van de vragenlijst
Waar woont u?
In de binnenstad van Delft		
In Delft (overige wijken)			
Ik woon niet in Delft			

22%
56%
22%

Wie bent u? (meerdere antwoorden mogelijk)
Bewoner van Delft			
73%
Ondernemer in Delft			
8%
Student in Delft				
3%
Kerkganger in Delft			
31%
Anders, namelijk			
14%
Wat is uw leeftijd?
Jonger dan 25 jaar			
25-35 jaar				
36-45 jaar				
46-55 jaar				
56-65 jaar				
65 jaar en ouder			

6%
20%
19%
18%
19%
17%

19

Gemaakt door
In opdracht van Protestantse Gemeente Delft
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