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Aanpassingen aan de Nieuwe Kerk: ‘zorg dat je die 
betekenis geeft’

Circa 50 Delftenaren waren op woensdagvond 3 juli aanwezig bij het derde 
Stadsgesprek over de toekomst van de Nieuwe Kerk, het eeuwenoude kerk-
gebouw op de Markt. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de voorzie-
ningen die de Protestantse Gemeente Delft (PGD) als eigenaar en gebruiker 
aan het gebouw wil toevoegen, en over de wijze waarop dat kan gebeuren. 
Samen met ruim 400 Delftenaren is de PGD de afgelopen periode in stappen 
gekomen tot een voorkeursmodel.

Toelichting proces tot nu toe
Anne de Baat, voorzitter College van Kerkrentmeesters, gaf tijdens het Stadsge-
sprek een toelichting op het verloop van het proces tot nu toe:

“In december presenteerde de PGD, tijdens het tweede stadsgesprek, vier vari-
anten voor de aanpassingen aan de Nieuwe Kerk. Deze varianten waren mede 
uitgewerkt op basis van het eerste stadsgesprek in oktober vorig jaar. Over de 
vier varianten heeft de PGD de afgelopen maanden uitgebreid gesproken met 
de stad, de kerkgangers, de gemeente (Adviescommissie OmgevingsKwaliteit) 
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op basis van alle inbreng heeft de 
PGD nu een voorkeursmodel uitgewerkt. Dat willen we vanavond graag aan de 
stad presenteren en met u bespreken.”

Toelichting voorkeursmodel
“De Nieuwe Kerk is nog steeds springlevend,” ging architect Ron Verduijn ver-
der. “Maar om het gebouw goed te kunnen blijven gebruiken, moet er wel wat 
gebeuren. Zo zijn er bijvoorbeeld maar twee toiletten, niet voldoende kleine 
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zaaltjes en geen keuken. Die voorzieningen zijn nodig tijdens kerkdiensten, 
maar ook tijdens grotere concerten, zoals de Mattheüs Passion. En daarom zijn 
ze cruciaal voor de toekomst van het gebouw.”

De voorzieningen die aan de Nieuwe Kerk worden toegevoegd, kunnen niet 
allemaal in het huidige gebouw worden ondergebracht. Daarom wordt een 
combinatie gemaakt van binnen in het gebouw en 
een toevoeging aan de buitenzijde. In de kerk-
tuin aan de Oude Langedijk wordt een klein 
bijgebouw toegevoegd. 

Op grote posters konden de aanwe-
zigen tijdens het stadsgesprek hun 
ideeën achterlaten over hoe dit 
gebouw er dan uit zou moeten 
zien qua vorm en materialen. 
Iemand schreef: "Zorg dat de 
straatzijde van de uitbouw vrien-
delijk/uitnodigend is!" En enkele 
mensen vinden het een mooi idee 
om de kerktuin door te trekken in 
het dak van de nieuwe uitbouw.

Op pagina 5 vindt u een overzicht van 
alle inbreng.
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Schets voorkeursmodel (door Ron Verduijn)
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Enkele aanwezigen gaven aan: “Jammer dat er niet voor model D (transept) 
gekozen is”. Dit model had de voorkeur tijdens het vorige stadsgesprek, maar 
werd door de Adviescommissie OmgevingsKwaliteit en de RCE niet wenselijk 
bevonden. Historische Vereniging Delfia Batavorum vroeg de kerk daarnaast 
om goed na te denken over de stedelijke ruimte van de Oude Langedijk en de 
kerktuin. “Zorg dat je die ruimte meer betekenis geeft voor de stad.”

Vervolgproces
De komende maanden werkt de PGD het voorkeursmodel verder uit tot een zo-
genoemd Voorlopig Ontwerp. In het najaar wordt daarover een vierde stadsge-

sprek georganiseerd. Ook dan kunnen Delftenaren 
weer meedenken over hoe de aanpassin-

gen binnen en buiten de Nieuwe Kerk 
er precies uit komen te zien. 

"In de tussentijd wordt op ver-
zoek van Delftenaren dit na-

jaar gestart met rondleidin-
gen voor stadsbewoners 
en wordt een systeem 
bedacht waarmee Delf-
tenaren gratis de kerk 
kunnen betreden," voegt 
Wilco Blaak, Directeur 
Bedrijfsvoeringsorgani-

satie, aan het eind van de 
avond toe.  

Ook wordt de komende tijd de samenwerking met verschillende organisaties 
in de stad versterkt. Er komen meer 'Delftse' evenementen in de kerk, zoals de 
Delft Maestro en de Hugo de Groot lezing. 

Zo wordt de Nieuwe Kerk in de toekomst steeds meer een ‘huis van samen-
komst’ voor heel Delft.



5

Volledige lijst opmerkingen Stadsgesprek

Algemene opmerkingen:
• De analyse richt zicht nu vooral op het gebouw, de kerk intern, en minder 

op wat een uitbouw voor de stad en de tuin betekent. Zorg ervoor dat je 
deze stedelijke ruimte, samen met de gemeente, ook betekenis geeft!

• Jammer dat er niet voor model D gekozen is.
• Zorg dat de straatzijde van de uitbouw vriendelijk/uitnodigend is.
• Maak een nieuwe zuidzijde ingang in de nieuwbouw.
• Is er rekening mee gehouden dat je na de kerkdienst buiten kan zitten?
• Ruimte bij transept ook buiten als terras gebruiken.
• Waar blijven de fietsen (fietsenstalling)?
• Zalen ook verhuren aan andere clubs.
• Uitbouw laten verzinken en afmaken met vegetatie.
• Niet te knullig.
• Graag gewaagd, contrast met de huidige kerk. Transparant/uitnodigend  

om binnen te lopen.

Opmerkingen bij poster met voorbeelden:
• Transparant: niet de voorkeur.
• Klassieke vensters: mooi, maar denk aan de duiven!
• Kollonades: in het ritme van de kerk (ander materiaal).
• Nog een idee: ritmiek. Omliggende stad heeft veel verticale ritmiek.  

Horizontale doos past daar niet bij.
• Baksteen is mooi!
• Ik zou niet voor metaal kiezen (oxideert).
• Glas: contrast wordt te groot bij gebruik glas (naast steen).
• Goed idee om tuin te betrekken in het dak van het paviljoen: natuurlijke 

overgang.
• Prachtig om de uitbouw ‘natuurlijk’ (met vegetatiedak) in de tuin vorm te 

geven!
• Conform bijgebouw De Nederlandsche Bank, een tegenvorm van vierkant 

(rond).
• Natuursteen: mooi materiaal!
• Verbonden door passage: dit wordt vies/zwerfvuil.
• Volledig aangesloten/glazen straat: zoiets, dit is ook mooi! (3x)
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Gemaakt door

In opdracht van Protestantse Gemeente Delft


