Notitie: gewenste aanpassingen in de Witte kerk
In 2020 start de Witte Kerk met het uitvoeren van aanpassingen aan de Witte Kerk. Daarvoor
is een stappenplan ontwikkeld:











Presenteren/ bespreken van het plan zowel in- als extern
Suggesties verwerken en opstellen haalbaarheidsonderzoek
Aantrekken deskundige(n) voor schetsplan en kostenraming
Doorlopen van het vergunningen traject
Initiëren van acties voor een kostendekkend verhaal
Uitwerken van de plannen
Traject voor vergunningen/ procedures
Uitwerken plan voor aanbesteding
Realisatie

Overzicht van de uit te voeren werkzaamheden
In uitvoering genomen
1.

Aankoop nieuwe stoelen kerkzaal
Er is een commissie ‘’stoelen’’ samengesteld onder leiding van Peter de Laat.
De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats. De stoelen worden aangekocht
door de Protestantse Gemeente Heiloo (PGH).

2.

Kroonluchters en ander koperwerk
Er is offerte aangevraagd voor het elektrisch takelen van de 2 kroonluchters in de
kerkruimte. Hierdoor wordt het vervangen en aansteken van de kaarsen eenvoudiger
en veiliger. Nadat die constructie, die op de zolder wordt gemonteerd, is aangebracht
worden de kroonluchters gerestaureerd en gepoetst. Ook de lezenaar, de doopbogen
en de houder van het doopfont krijgen een opknapbeurt.

3.

Sarcofaag
De sarcofaag van de Witte kerk is opgehaald bij de abdij van Egmond en
schoongemaakt door een steenhouwer. Er wordt nu een onderstel geconstrueerd met
een bovenplaat van hardglas.
Zodra deze gereed is kan de sarcofaag in de toren of kerkzaal worden geplaatst.
De onthulling kan plaatsvinden in januari 2020.

4.

Het grote orgel en de balustrade naast het orgel worden opnieuw geschilderd
Onlangs is er een kleurenonderzoek gedaan naar de historische kleuren van het orgel.
Zodra deze rapportage en het advies gereed is, kan de nieuwe kleur voor het orgel
worden bepaald en opdracht worden gegeven voor het schilderen van orgel en
balustrade. Financiële middelen zijn beschikbaar.

5.

Elektrische bekabeling kerk
De bestaande elektrische bekabeling is (gedeeltelijk) verouderd. Het periodiek
uitvoeren van een doormeting van de elektrische installatie is zeer gewenst.
Er is inmiddels opdracht gegeven voor een inspectie van de installatie bij Inspectro
Amsterdam.

Top 20 bouwwensen voor 2020-2021
1.

Vlonders kerkvloer
De ergste schade aan de houten vlonders in de kerkzaal is onlangs verholpen.
Er is onderzoek gewenst naar de toekomstige indeling van de kerkzaal. De huidige
plaats van de vlonders speelt daarbij een belangrijke rol. Onder de houten vlonders
ligt (iets verlaagd) een werkvloer van beton. Aandachtspunt is de aanwezigheid van
de ringleiding langs het plankier.

2.

De benedenruimte, foyer en keuken herinrichten
De entree, foyer, garderobe en keuken zijn voor het toekomstig gebruik, onpraktisch
ingericht. Zonder het monumentale karakter van het gebouw aan te tasten is het
mogelijk de huidige garderobe/opslagruimte en de keuken her in te richten. Hierdoor
kan een praktische, representatieve ruimte ontstaan die bijdraagt tot vergroting van
de multifunctionaliteit en verfraaiing van het gebouw.

3.

Verplaatsing hekwerken
Hiervoor dienen de hekwerken, die achter de pilaren staan opgesteld, te worden
verplaatst. Wellicht kunnen die boven een afscheiding vormen achter de
amfitheatrisch opgestelde zitplaatsen ter weerszijden van het orgel. De 4 houten,
gemarmerde pilaren beneden komen daardoor ook beter tot zijn recht. De nieuwe
stoelen dienen anders te worden opgeslagen. Dat kan in de toekomst alleen beneden.
Dat vraagt opslagruimte.

4.

Keukenfaciliteiten moderniseren
Het is wenselijk een inventarisatie te doen en een wensenpakket op te stellen voor de
modernisering van de keuken/pantry.
Voordelen: Minder zicht op het aanrecht vanuit de foyer en kerk, meer opbergruimte
en een betere, eigentijdse uitgiftebalie.
Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de een ruimte t.b.v. kaartverkoop.

5.

Toiletgroep vergroten
Het is wenselijk de toiletgroep te verruimen met een invalidentoilet.
De moeite waard te onderzoeken of hiervoor subsidie mogelijk is.

Wellicht kan het toilet beneden geschikt worden gemaakt voor invalidentoilet en
kunnen er op de verdieping, recht boven de bestaande toiletten, enkele toiletten
worden gerealiseerd.
6.

Consistorieruimte herinrichten
Deze ruimte wordt nu voornamelijk gebruikt als kleedruimte door en voor musici.
Voorts is de verleiding groot deze ruimte te gebruiken als opslagruimte.
Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar een vorm van verhuur aan derden van
deze ruimte. Aandachtspunt daarbij is het aanbrengen van een apart te bedienen
verwarming in de consistoriekamer.

7.

Entreeruimte in de toren
Tijdens een overleg met de gemeente (mevr. Anita van Breugel) kwam het
representatiever maken van de torenruimte aan de orde. Dit in verband met de
mogelijke plaatsing van de sarcofaag in de toren. De twee delen van bovenplaten van
sarcofagen die hoger in de toren staan kunnen ook naar beneden worden gebracht en
museaal worden opgesteld. De verwarming zou hierop aangepast moeten worden. Er
is een schets beschikbaar voor de realisatie van dit plan.

8.

Verlichting kerkzaal optimaliseren
Er hangen op dit moment ca 30 armaturen voorzien van 80 watt lampen in de
kerkzaal, De kwaliteit van de armaturen en het stroomverbruik is verouderd. Op de
gebinten staan meerdere spots van elk 500 watt halogeen. Die verlichting is niet goed
uitgebalanceerd en vraagt veel energie. De verlichting in de entreeruimte/keuken laat
eveneens te wensen over en is onvoldoende. In de hal in de toren hangt een
verouderd armatuur. Mede in het kader van het representatiever maken van de hal in
de toren is het aanbrengen van bijpassende armaturen gewenst. Er is een
afstudeerscriptie geschreven over de verlichting van de Witte Kerk door Charlotte van
der Meulen. Deze eindscriptie gebruiken wij bij herontwerpen van het
verlichtingsplan.

9.

Ontsluiting bovenverdieping
De bovenverdieping wordt nu ontsloten door middel van een smalle, steile trap met 2
kwarten. De trap staat achter de keukenruimte.
Het is noodzakelijk de bovenverdieping beter/veiliger te ontsluiten als de ruimten
boven aangepast en intensiever gebruikt gaan worden. Een rechte, gemakkelijk
beloopbare trap is dan zeer gewenst.

10.

Bovenverdieping herinrichten
Bovenruimte (achter het grote orgel) wordt de laatste jaren voornamelijk gebruikt als
opslagruimte en doorgang naar de toren. Deze ruimte heeft echter potentie om aan te
passen en geschikt te maken als multifunctionele verhuurbare ruimten. Direct achter
de balustrade kunnen 3 rijen stoelen amfitheaters worden gehandhaafd. Dat levert ca
30 extra zitplaatsen op. Daarachter kunnen 2 ruimten worden gecreëerd die
verhuurd/gebruikt kunnen worden aan/door groepen. Van belang is dat zowel de
verlichting als de verwarming hierop wordt aangepast.

11.

Akoestiek in de kerk.
De akoestiek in de kerk is goed. Het is van belang, als er aanpassingen plaatsvinden,
dat de kwaliteit van de akoestiek bewaakt wordt. De vlonders waar de stoelen op
staan werken mee aan een goede akoestiek!

12.

Raambekleding
Aan de zuidzijde van de kerkzaal hangen voor 3 ramen gordijnen. Deze zijn verouderd
en de lengte correspondeert niet met de muuropeningen. Eigentijdse gordijnen, in
samenspel met meer eigentijdse verlichting, is gewenst. Voor het vertonen van film
of video is het aanbrengen van verduisteringgordijnen een welkome voorziening.

13.

Klimaatverbetering.
Er is behoefte aan verbetering van de isolatiewaarde van het glas in lood raam in het
koor. In de winter wordt vaak tocht ervaren in die ruimte. Ook zijn er klachten over de
wisselende luchtvochtigheid in de kerk. Voor de stemzuiverheid van de in de kerk
aanwezige muziekinstrumenten is dit zorgelijk.
Als er meerdere afzonderlijk te verhuren ruimten worden gecreëerd in de kerk, is
aanpassing van de warmtevraag op verschillende momenten in verschillende ruimten
een must.

14.

Flexibele scheidingwanden.
Het is wenselijk te investeren in flexibele scheidingswanden, te gebruiken bij
exposities (Hierdoor ontstaat er meer wandlengte ten behoeve van het ophangen
van kunstwerken). Deze flexibele wanden kunnen ook dienen als verplaatsbare
compartimentering van ruimten.

15.

Verrijdbare vitrines en plantenbakken.
Voor de aankleding van de kerkruimte is de aankoop van een aantal vitrines waarin
waardevolle spullen geëxposeerd kunnen worden een welkome verrijking.

Het verdient ook aanbeveling voor de aankleding op een aantal plaatsen
in de kerkzaal, grote bakken met planten te plaatsen.
16.

Geluidsinstallatie.
Er is een goed functionerende geluidsinstallatie aanwezig. Maar toch komt het
regelmatig voor dat een microfoon of luidspreker het niet goed doet.
Aandacht hiervoor en uitbreiding van de installatie heeft prioriteit.
Als de keukenruimte indeling wordt aangepast zou de geluidsapparatuur in een
verrijkbare, af te sluiten kast kunnen worden geplaatst.

17.

Podium in de kerk.
Er is een mobiel podium aanwezig in de kerk. Ergonomisch is het niet langer
acceptabel dit zware podium met regelmaat op te bouwen en weer af te breken.
Investeren in een nieuw, lichtgewicht podium is gewenst.

18.

Ontsluiten van de grafkelder in het kerkkoor.
In het koor van de kerk bevindt zich een gemetselde grafkelder met een ribloos
kruisgewelf De plattegrond van de kelder is ca 2,8 x 4,1 m. De hoogte is maximaal
1.9 m. Aan de noordzijde van de kelder bevindt zich een toegangstrap met steile
treden.
De grafkelder is in opdracht van de familie Cats gebouwd omstreeks 1650.
Het zou een bezienswaardig, attractief element zijn als de grafkelder visueel
toegankelijk/zichtbaar wordt gemaakt.

19.

Isoleren tongewelf
In het kader van duurzaamheid is een onderzoek naar het beter isoleren van het tongewelf de moeite waard. Op dit moment ligt er een dunne glaswol deken op het
tongewelf uitgerold. Op meerdere plaatsen dekt de isolatie het gewelf niet meer.
Een onderzoek naar verbetering van de situatie is gewenst.

20.

Herinrichting buitenruimte
De buitenruimte voor de kerk/toren wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen
voor de herinrichting van het Looplein die in opdracht van de gemeente wordt
gemaakt. Het is wenselijk als de ruimte vóór de toren, het entreepad buiten het hek
en hek en muurtje in de plannen worden betrokken. Groene elementen zijn welkom.
Ook de Waterput kan manifester worden geïntegreerd in het geheel.
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