Verbouwing van de Salvatorkerk
Op 9 mei heeft het kernteam een avond gehouden om de stand van zaken omtrent de verbouwing
van de Salvatorkerk toe te lichten aan de gemeente. Na een ambitieuze start heeft de bekendmaking
van het beschikbare budget de plannen teruggebracht naar het concept dat hier gepresenteerd
wordt. Er is goed nagedacht door het kernteam en de architect over de functionaliteit van de
ruimtes, de constructie van het gebouw, de installaties en haalbaarheid van verschillende plannen.
Het plan dat hieronder gepresenteerd wordt, is het huidige concept. Vanaf hier zal stap voor stap
toegewerkt worden naar het uiteindelijke plan. Om een wenselijk en haalbaar plan te krijgen, zal dit
traject samen met natuurlijk de gemeente, de architect en vermoedelijk straks de aannemer en
installateur doorlopen gaan worden.
In iedere stap zullen afwegingen en keuzes gemaakt worden, waarbij gestreefd wordt onze kerk voor
onze toekomst gereed te maken. Als de plannen concreet worden, zal ook de haalbare planning
gecommuniceerd worden.
De onderstaande plattegrond geeft een impressie van de nieuwe indeling. Let op, het is een concept.
Mochten er vragen, adviezen of andere opmerkingen zijn, horen wij het als kernteam graag. Henk
Ramaker is namens ons het eerste aanspreekpunt. (henk.j.ramaker@gmail.com)

Legenda
Entréeruimte
Centrale ontmoetingsruimte
Kerkzaal
Vergaderruimtes
Keuken
Toiletten
Berging

Entréeruimte (geel)
De entréeruimte wordt ruimer ingericht dan in de huidige situatie. Vanaf de entréeruimte zijn de
jeugdruimte, de nieuwe toiletten en de garderobe (bij de toiletten) bereikbaar.
Richting de centrale ontmoetingsruimte zijn afsluitbare klapdeuren voorzien. Niet alleen tegen het
tochten, maar ook om dit gedeelte afsluitbaar te maken als alleen de jeugdruimte gebruikt wordt.
Centrale ontmoetingsruimte (groen)
Er zal een centrale ontmoetingsruimte gerealiseerd worden die vanaf de entréeruimte bereikbaar is.
Dit is mogelijk doordat de huidige keuken en de toiletgroepen verplaatst worden. Deze ruimte zal
een open karakter krijgen, waar naast het genieten van een bakje koffie of glas thee ook prima een
presentatie gegeven kan worden. De akoestiek is bij deze ruimte een belangrijk aandachtspunt. In
deze ontmoetingsruimte is een uitgiftepunt voorzien voor dranken.
Kerkzaal (lila)
De kerkzaal zal in huidige vorm behouden worden. De balkons, zoals eerder onderdeel van de
plannen zijn losgelaten, aangezien dit een te groot deel van het budget gaat vergen. In de verdere
plannen zal nadrukkelijk gekeken worden hoe de bestaande ruimte een nieuwe aankleding en
mogelijk indeling kan krijgen om aan te sluiten bij de wensen.
Vergaderruimtes (rood)
Aangrenzend aan de hal zullen middels een gang meerdere ruimtes vormgegeven worden, voor
bijvoorbeeld de predikanten, het kerkelijk werk, vergaderingen en gespreksgroepen. De afmetingen
van deze ruimtes zullen vermoedelijk nog aangepast worden naarmate de plannen verder
ontwikkelen. De wens is om met een (gedeeltelijk) glazen wand te werken, zodat het een open
karakter krijgt.
Keuken (paars)
De keuken is nu bedacht als een aparte ruimte. Uitserveren zal in deze situatie vanaf de balie
gebeuren in de centrale ontmoetingsruimte.
Toiletten (oranje)
Er wordt een nieuwe toiletgroep gebouwd voor zowel dames, heren als invaliden. Deze toiletgroep is
voorzien aangrenzend aan de entréeruimte, bij de garderobe.
Berging (blauw)
De huidige bergruimtes zullen verplaatst of anders ingericht worden. Dit is nodig om een betere
indeling van het kerkgebouw mogelijk te maken. In de verdere plannen zal geïnventariseerd worden
welke ruimte benodigd is en hoe hier praktisch invulling aan gegeven kan worden.
Wat veranderd niet?
Vooralsnog zal de jeugdruimte in huidige vorm behouden worden, hier zal bijvoorbeeld gekeken
gaan worden naar de indeling en invulling. Het is een mooie ruimte welke voor meerdere functies
gebruikt kan worden.
De oude entrée van de kerk. Hier zal gekeken worden of er op een praktische manier meer
bergruimte te creëren is. Vooralsnog wordt voor deze ruimte nog geen directe andere functionaliteit
gezien.
De technische ruimte en installaties worden tijdens de verbouwing ook grotendeels ontzien. De
huidige installatie betreft een HR installatie, waardoor vervanging geen grote besparing in verbruik
oplevert. Het aanpassen naar andere systemen zal daarnaast een erg grote aanslag zijn op het
beschikbare budget.

