
 
 

 
Specificaties Noorderkerk 
  
Capaciteit kerkzaal 
• Tot 500 personen, volgens de verbruiksvergunning  
• Tot 600 personen, extra evenementenvergunning en beveiliging nodig 
 
Capaciteit Driehoeks kamer 
• Tot 20 personen in vergaderopstelling 
• Tot 30 personen in theateropstelling 
 
Specificaties kerk Binnenmaat  
• Oppervlakte Driehoeks kamer 40m2 
• Oppervlakte Kerk 875m2 
 
Vloersoort   
• Buiten het schip bestaat de vloer uit zerken 
• Het schip met zitplaatsen en kerkbanken heeft een houten vloer 
• Driehoeks kamer is voorzien van een houten vloer. 
 
Hoogtes  
• Werkhoogte: 3,4 m door aanwezigheid kroonluchters  
 
Ingangen (tevens nooduitgangen) 
• Aantal: 3 
• Afmetingen:  
  Hoofdingang: 2,15 m hoog x 1,60 m breed 
  Doorgang 2: 2,05 m hoog x 0,85 m breed 
  Doorgang 3: 2,35 m hoog x 1,80 m breed 
  Kerkzaal en Driehoeks kamer zijn te bereiken via een mindervalide oprit  
 
Verlichting  
• De kerkzaal wordt verlicht met 5 kronen elk geschakeld in twee delen (niet dimbaar) 
• De 4 zijbeuken hebben elk 3 armaturen die per zijbeuk geschakeld worden in twee delen    
(niet dimbaar) 
 
Standaard audio visuele middelen (Te gebruiken tegen meerprijs) 
• Geluids- en semi muziekinstallatie 
• CD speler en aansluiting voor MP3 speler 
• Mogelijkheden voor opnamen beeld en geluid 
• Microfoonblok voor aansluiten van meerdere microfoons 
• Mengpaneel geschikt voor 8 microfoons: 
  Discussie installatie met 4 microfoons 
  2 interruptiemicrofoons 
  1 draadloze reversmicrofoon 
  1 draadloze handmicrofoon 
 
  



 
 
 
 
 
 
Akoestiek kerkzaal 
• De akoestiek in de kerkzaal is 4.2 
 
Het Knipscheer-orgel 
• Het orgel mag alleen bespeeld worden door gediplomeerde kerkorganisten en na    
toestemming van het College kerkrentmeesters. De organist dient in het bezit te zijn van een 
geldig diploma van het Conservatorium of een geldig Getuigschrift Kerkelijk Orgelspel-A 
 
Aanwezige facilitaire voorzieningen 
• Draadloos internet 
• Eenvoudige keuken 
• Driehoeks kamer te gebruiken als cateringruimte 
• 1 toilet groep bij toegang richting pantry met 3 toiletten 
• 1 toilet groep met mindervalide toilet en 2 urinoirs bij de hoofdingang 
• 1 mindervalide toilet bij de Driehoeks kamer 


