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Goede Herderkerk  |  Rotterdam

Wegens samenvoeging van twee kerkgemeenten was 

er de wens om de kerkzaal en entree opnieuw 

vorm te geven. Dit is gedaan door het ontwerpen 

van een nieuw kleurenpallet, liturgisch 

meubilair, lampenkappen en extra verlichting.

“ “
interieurarchitectuur

Voor een frisse blik op kerkinterieurs
Hoe zorg je dat iedereen zich thuis voelt in een nieuw kerkgebouw? 

Hoe vernieuw je met respect voor traditie? Interieurarchitect Daphne 

van der Knijff-Looman (VDKL) begrijpt de vragen die spelen rond 

(ver)bouw van kerken en weet als geen ander de verschillende wensen 

en eisen te vertalen in een origineel en doordacht ontwerp. 

In de realisatie denkt zij continu mee en ze weet betrokkenen positief 

mee te nemen in het proces. Met als eindresultaat: een kerk waar alle 

doelgroepen zich welkom en thuis voelen. 

VDKL interieurarchitectuur ontwerpt en realiseert eigentijdse kerkin-

terieurs met respect voor traditie en ruimte voor iedereen.

www.vdkl.nl | mail@vdkl.nl | 015-2155839 



Goede Herderkerk  |  Kastanjezaal

De Kastanjezaal van de goede herderkerk was 

sterk verrommeld mede door een gebrek aan  

voldoende opbergruimte. Deze ontmoetingszaal 

kon een ‘facelift’ gebruiken zodat deze past 

bij het gewaardeerde ontwerp van de kerkzaal.

“ “



Goede Herderkerk | opbergelement

Wij kozen ervoor de kracht van het ontwerp  

(jaren ’50) weer zichtbaar maken met eigen-

tijdse toevoegingen in licht, kleur en een 

groot ruimtelijk opbergelement, waarin ook het 

uitgiftepunt voor koffie en thee is verwerkt.

“ “



Rijksmuseum | ‘kathedraal’ van Cuypers

VDKL interieurarchitectuur heeft geassisteerd 

bij het uitlichten van de collectie van het 

vernieuwde Rijksmuseum en bij de verslagleg-

ging van het uitgevoerde lichtontwerp.

“ “



Buurt-en-kerkhuis Bethel  |  Den Haag

De ontwerpoplossingen zijn veelal gekozen 

rond bestaande elementen, zoals een opvallend 

mozaïek dat inspireerde tot een nieuw  

kleurenpalet. Deze kleuren komen overal  

terug, en maken de twee panden tot één geheel. 

“ “



Buurt-en-kerkhuis Bethel  |  huiskamer

Hart van de gebouwen is de nieuwe grootkeuken. 

In de naastgelegen ‘huiskamer’ voorziet de  

diaconie wekelijks in maaltijden voor mensen 

uit de wijk die sociaal, economisch of qua  

gezondheid kwetsbaarder zijn.

“ “



Buurt-en-kerkhuis Bethel  |  verlichting

Ronduit innovatief is de verlichting van de kerk-

zaal. De nieuwe armaturen bieden de mogelijk- 

heid om op afstand verschillende lichtscènes 

in te stellen, zonder dat men een complex DALI 

of DMX systeem hoefde aan te schaffen.

“ “



Volle Evangelie Gemeente  |  Rijswijk

In het ontwerp van het liturgisch centrum is 

de preekstoel verdwenen en is er op het podium 

meer ruimte voor de band en op de wand aandacht 

voor logo en slogan. Hiermee komt de eigen iden-

titeit van de VEGr veel beter tot uitdrukking.

“ “



Fonteinkerk  |  Rotterdam

De Fonteinkerk is in de plaats gekomen van de 

Messiaskerk en de Salvatorkerk. Deze nieuwbouw- 

kerk staat midden in de wijk Hillegersberg.  

Het interieur moest een kwalitatief hoogwaar-

dige, warme en gastvrije uitstraling krijgen. 

“ “



Hal en kerkzaal  |  begane grond

De kerkzaal kan door middel van het wegschui-

ven van een goudkleurige panelenwand worden 

vergroot. De wand reflecteert het licht op een 

bijzondere manier. Aan de kerkzaalzijde werkt 

de wand akoestisch.

“ “



Ontmoetingsruimte | begane grond

De warme houten wand biedt ruimte aan o.a. 

een stoelenberging en verbindt de kerkzaal met 

de stilteruimte, de ontmoetingsruimte en de  

Riesmeijerzaal. De jaren ‘50 armaturen in de 

vide komen uit de Salvatorkerk.

“ “



Ontmoetingsruimte  |  1e verdieping

Vanuit de ontmoetingsruimte op de verdieping  

zijn alle vergaderzalen bereikbaar, ieder met 

een eigen uitstraling en functionaliteit. De 

tegelvloer, houten wand en het akoestisch pla-

fond van de begane grond komen hier terug.

“ “



Bijzondere verlichting |  gekleurd glas

Met BeersNielsen is samengewerkt aan het  

interieurontwerp. Daarnaast hebben zij het 

lichtplan ontworpen én de maatwerkarmaturen 

met waterreflectie in de kerkzaal. Het ge-

kleurde glas komt uit de Messiaskerk.

“ “



Orgelfront  |  kerkzaal

Het orgel komt uit de Salvatorkerk. Daarbij 

is een nieuw orgelfront ontworpen, met gebruik 

van bestaande pijpen. Het mahonie van de wind-

lade, de lamellen van het orgel en de venster-

banken is afkomstig uit de Salvatorkerk.

“ “



Liturgisch meubilair  |  kerkzaal

De schuine lijnen in het liturgisch meubilair 

refereren aan de vorm van het gebouw, zodat ge-

bouw en interieur één geheel vormen. Het aantal 

lijnen is gebaseerd op getallensymboliek uit de 

Bijbel. Het mahonie is hergebruikt kerkbankhout.

“ “



Daphne van der Knijff-Looman | VDKL

Uw wens vertalen naar een origineel  

en treffend interieurontwerp. Dat is mijn  

streven. Elke dag.    “ “

www.vdkl.nl | mail@vdkl.nl | 015-2155839 
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