
 

Wisseling ruimte PGZ en RK: 

 

RK-ruimte blijft intact en wordt PGZ-ruimte.  
Het geeft de mogelijkheid om aan 290 personen plaats te bieden. Er worden geen 
voorzieningen getroffen om gedeelten af te schermen, waardoor deze ruimte exclusief 
voor de PGZ beschikbaar is met aanvullingen, zoals grote congressen, concerten en 
aanverwante activiteiten. 

Is er behoefte aan meer zitplaatsen dan is er de optie tot het plaatsen van balkons in de 
toekomstige PGZ-ruimte. Betrekkelijk eenvoudig kan de ruimte in de kleine zijbeuken 
voorzien worden van een balkon, waarop (vaste) zitplaatsen worden geplaatst, wat 
afhankelijk van de grootte minstens 2 x 60 plaatsen oplevert. 
 

De huidige PGZ-ruimte wordt aangepast. 
Het middendeel wordt voor de RK. Dat wil zeggen: aan één zijde een vaste wand, aan 
de andere zijde een lage deelbare wand, beide met een volwaardige akoestische 
scheiding, (ook op vloerniveau) waardoor de Hoeker en de Boeier geheel zelfstandig te 
gebruiken eenheden worden. Dakkapel aanpassen i.v.m. licht en ventilatie.  

De RK-ruimte wordt hiermee uitsluitend als kerkruimte bestemd, met de mogelijkheid 
de rest van de week als stilteruimte of gebedsruimte open te zijn. 

De Hoeker wordt een repetitielokaal voor koren en korpsen. Aan het interieur wordt 
weinig gedaan. Wel wordt de verlichting naar een hoger en doelbestendig niveau 
gebracht. De gordijnen wordenvervangen door efficiënte raambekleding. Ook wordt een 
berging ingericht voor de diverse gebruikers.  

De Boeier zal een metamorfose ondergaan. Bedoeling is alle wanden en vloer te 
renoveren, een verlaagd speels plafond aan te brengen, met aangepaste verlichting en 
aankleding. 
Akoestiek is gericht op gesproken woord. Nieuwe toegangsdeur. Deze ruimte wordt 
daarmee uitermate geschikt voor de VGF en is door-de-weeks een mooie verhuurbare 
eenheid voor grotere bijéénkomsten.  

Door de driedeling van deze ruimte zijn weinig aanpassingen nodig in de E- en W-
installatie. Wel is aandacht nodig voor een deugdelijke ventilatie. 

Wat overigens in álle ruimten een belangrijk onderdeel wordt, is de aanpassing van de 
luchtbehandeling. 
Op dit moment is er uitsluitend een verwarming, die zeer slecht valt in te regelen 
De wijze van koelen, ventileren en een vorm van warmte-terugwinning, hadden in 1984 
nog niet de aandacht. 
 

Lift 
De bovenverdieping wordt beter bereikbaar met een lift en dat vermeerdert de 
gebruiksmogelijkheden. Bovendien essentieel voor het bereiken van de balkons in de 
nieuwe PGZ-ruimte. 
 
 


