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Mari Baauw, architect, Royal Haskoning 
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11.20 Praktijkvoorbeelden van herbestemming religieus erfgoed - Casussen: 
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Harry Pallada & Harold Janssen, SATIJNplus Architecten 
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14.40 Herbestemming abdijhoeve Cisterciënzerinnenabdij Herkenrode (B) 
Herman van Meer, architect, Team herman van Meer, architecten & Co 
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15.40 Constructieve aspecten bij verschillende functiewijzigingen in geval van 
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en Abdij van Tongerlo 
Sven Ignoul, Triconsult N.V. 
 

16.20 Afsluitende discussieronde 
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Voorwoord 
 

Herbestemming van religieus erfgoed 
 

 
Het gebouwde patrimonium in Europa is in sterke mate beïnvloed door religie en religieuze 
stromingen. Religieuze gebouwen en religieuze kunstschatten maken ook een belangrijk 
deel uit van het Europese erfgoed. Het gaat daarbij niet uitsluitend om kerken, maar ook om 
pastorieën, kloosters, abdijen, refugies, retraitehuizen… 
De gewijzigde maatschappelijke omstandigheden hebben zowel in Nederland als in 
Vlaanderen het religieuze gebruik van deze gebouwen sterk verminderd. Niet alleen is het 
aantal praktiserende gelovigen sterk gedaald, ook het aantal religieuzen en bedienaars van 
de eredienst is sterk afgenomen, met inefficiënt gebruik en leegstand als gevolg. De kosten 
voor het onderhoud zijn door de inkrimpende en vaak verouderende 
geloofsgemeenschappen niet of nauwelijks nog te dragen. 
Alhoewel velen zich weliswaar op afstand van de diverse geloofsgemeenschappen geplaatst 
hebben, blijft toch zeer dikwijls een emotionele binding met het kerkgebouw bestaan door 
persoonlijke herinneringen, gekoppeld aan vaak emotionele momenten zoals doop, huwelijk, 
begrafenis. Daarnaast nemen vele religieuze gebouwen en vooral kerken een dominante 
plaats in de gebouwde omgeving in. Het behoud van deze gebouwen en monumenten 
draagt dan ook bij tot de herkenbaarheid en beleving van de omgeving, en als dusdanig is 
het behoud van deze gebouwen ook onderdeel van een duurzame ontwikkeling van het 
maatschappelijk weefsel. 
Bij de herbestemming van religieus erfgoed gaat het niet alleen om monumenten maar vaak 
ook om (kerk-) gebouwen die geen officieel monument zijn maar wel beeldbepalend zijn 
voor de omgeving. Sloop is dan zowel vanuit een zekere emotionaliteit als uit dit 
beeldbepalend perspectief niet wenselijk. Ander gebruik kan bijvoorbeeld betekenen het 
intern verkavelen ten behoeve van het scheppen van wooneenheden, al dan niet met 
aantasting van de buitenzijde. Bij het gebruik van de hoge en grote hoge ruimten komen 
vragen op over installatietechnische en bouwfysische problemen, zoals bijvoorbeeld 
verwarming, isolatie en vochtbeheersing. Daarnaast zijn bouwtechnische en constructieve 
aspecten belangrijk bij functiewijziging en herbestemming. 
Deze studiedag gaat door in het Oude Gouvernementsgebouw in Maastricht op 9 november 
2007. In Maastricht bevinden zich enkele aansprekende voorbeelden van herbestemming 
van religieus erfgoed, zoals het Kruisherenhotel en de Dominicanenkerk, die tijdens de 
studiedag bezocht kunnen worden.  
 
Maastricht, 9 november 2007 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Dionys Van Gemert 
Vice-president WTA 
Voorzitter WTA Nederland/Vlaanderen 
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GELOOFWAARDIG HERGEBRUIK VAN ON(T)ROEREND RELIGIEUS ERFGOED 
PLEIDOOI VOOR VAKMANSCHAP, VISIE, EN VRIJMOEDIGHEID 

 
Mari Baauw, architect, Royal Haskoning 

 
 
1. Inleiding 
 
De nieuwe Petrus- en Pauluskerk in Maassluis [Fig. 1] werd circa 50 dagen na de inwijding 
op 1 juli 2007 tot religieus erfgoed verklaard. Op 8 september 2007 werd de kerk op de open 
monumentendag, waarvan het thema dit jaar was ‘’’moderne monumenten’’, opengesteld en 
getypeerd als monument voor de 21e eeuw. 
Ervaring met (jonge) monumenten is ondermeer opgedaan bij de herinrichting van de 
monumentale Antonius- en Lodewijkkerk te Den Haag [Fig 2]. Een kerk hergebruikt als kerk. 
Een complete (interne) metamorfose op basis van zowel een nieuw functioneel programma 
als ook nieuwe liturgische inzichten. Deze kerk werd tot gemeentelijk monument verklaard 
tijdens het ontwerpproces (2004) en recent (oktober 2007) door de minister genomineerd tot 
rijksmonument. 
 

 
Figuur 1: RK Petrus- en Pauluskerk 
(opgeleverd: mei 2007), Maassluis. In 
september (open monumentendag) 
gepresenteerd als religieus erfgoed van de 
21e eeuw 

 
Figuur 2: Emmauskerk, voorheen Antonius- 
en Lodewijkkerk, Den Haag. Herinrichting 
van een jong (1957) gemeentelijk monument 
 

 
 
In de provincie Groningen werd advies gevraagd in een dorp waar voortdurend kerken 
hergebruikt worden (door verval, verkoop, …) en nieuw gebouwd worden. En ook deze 
zomer (2007) is besloten tot sloop, verkoop en nieuwbouw, waarmee een zoveelste 
hergebruikte kerk aan het rijtje ter plaatse wordt toegevoegd …over historisch gesproken. 
Tijdens die werkzaamheden in Groningen werd Bierum bezocht en die prachtige Romaanse 
kerk bekeken. Eeuwen geleden overeind gehouden door een extra steunbeer, een 
luchtboog ter plaatste van de kerkdeur in de toren: pragmatisch en modern. Dat is historie. 
Dit is actueel. 
 
Waar staan wij als protestanten in het debat over hergebruik van kerken? 
Dan moet als eerste gemeld worden dat de Werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk 
in Nederland op 1 juni 2007 een studiedag heeft gehouden over ‘’kansen voor 
kerkgebouwen’’ en een gelijknamig boek, inclusief manifest [bijlage 1] heeft uitgegeven. De 
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daarin opgenomen bijdrage onder de titel ‘’snoeien doet bloeien” vormt de opmaat voor dit 
artikel [bijlage 2].  
 
Met deze achtergrond in de Protestantse Kerk en genoemde en andere ervaringen uit het 
architectenvak is dit artikel ‘’geloofwaardig hergebruik van on(t)roerend religieus erfgoed” 
genoteerd. Met de beknoptheid van een artikel zijn de lijnen van deze achtergrond en 
ervaringen niet geheel te scheiden: die van de architectonische ervaringen en die van de op 
het christen-zijn gebaseerde waarden. 
 
Dit onderwerp wordt behandeld conform de titel van achteren naar voren om te eindigen bij 
het begin: het geloof. Beschouwd worden: 
- erfgoed 
- religieus 
- onroerend 
- ontroerend 
- hergebruik 
- geloofwaardig. 
 
 
2. Erfgoed 
 
Erfgoed: goed, roerend en onroerend, wat we erven, uit het verleden, korter en langer 
geleden. 
Om tot monument verklaard te worden moet een bouwwerk minimaal 50 jaar oud zijn. 
Op dit moment is er veel aandacht voor de jonge monumenten, omstreeks 50 jaar oud, die 
een markante periode vertegenwoordigen: de wederopbouwperiode van na Wereldoorlog II. 
Een periode die zich niet alleen kenmerkt door herstel van oorlogsschade, maar bovenal 
door een optimistische tijdgeest, ambiërend en gelovend in een nieuwe, maakbare wereld, 
en ook nieuwe technieken en inzichten. In de kerkbouw werkt de (Protestantse) Liturgische 
Beweging door. De Rooms Katholieken verkennen de nieuw verworven inzichten van het 
tweede Vaticaans Concilie. Juist ook in de kerkbouw is dit stedenbouwkundig, 
architectonisch en liturgisch een uitzonderlijk bijzondere periode. Minister Plasterk typeerde 
ze in de categorie ‘’verzuiling’’. Impliciet geeft deze typering aan dat een stedenbouwkundig 
ensemble van een Rooms Katholiek, Hervormd en Gereformeerd kerkgebouw als geheel 
erfgoed is. Het dorp Nagel in de Noord-Oostpolder is daar een mooi voorbeeld van. Dit 
voorbeeld, en ook de op dit moment actuele tentoonstelling (Rotterdam/Maastricht, tot 6 
januari 2008) over het werk van architect Pierre Cuypers, met de titel ‘’architectuur met een 
missie’’ illustreren dat erfgoed niet alleen betrekking heeft op de vorm, de architectuur, maar 
een periode uit de vaderlandse geschiedenis, kerkgeschiedenis vertegenwoordigen en een 
relatie heeft met aspecten van het leven zoals religie en gemeenschapszin. Pierre Cuypers 
was een van de architecten die de enorme bouwstroom nieuwe Rooms Katholieke kerken 
eind 19e eeuw, toen de Rooms Katholieke weer publiekelijk kerken mochten bouwen, ging 
vormgeven. Discussies over Rooms Katholieken kerken vertoonden toen een grote 
gelijkenis met de huidige discussies over moskeebouw. Op de tentoonstelling (2004) ‘’de 
hemelbestorming van Katholieken en Moslims‘’ in het Museum voor Religieuze Kunst te 
Uden werd dit geïllustreerd. 
Moeten monumenten minstens 50 jaar oud zijn, erfgoed kan gisteren ontstaan zijn. 
In dit artikel wordt geen minimum leeftijd aan het erfgoed gesteld. 
 
 
3. Religieus 
 
Bovenstaand illustreert dat we doorgaans denken aan het christelijk religieus erfgoed. Maar 
er is meer: joods, islamitisch en bijvoorbeeld oosterse religies. 
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Deze verdienen aandacht om verschillende redenen: er is nog zo weinig van over (Joods 
erfgoed na WO II), het is nog zo jong. Het is de vraag of de eerste moskee in Nederland, 
inmiddels meer dan 50 jaar geleden in gebruik genomen, niet per definitie religieus erfgoed 
is? (niet op de lijst met nominaties van de minister). En wat te denken van al die 
Gereformeerde en Lutherse kerken die overbodig worden als gevolg van de kerkvereniging 
in 2004 en dalend ledental in de Protestantse Kerk in Nederland? En bijvoorbeeld de eerste 
onderkomens eind 19e eeuw van gemeenten uit de Opwekkingsbeweging? 
Dit genoteerd hebbend wordt in het vervolg van dit verhaal met name gesproken over het 
christelijk (Protestants, Rooms Katholiek)  religieus erfgoed. 
 
 
4. Onroerend 
 
Erfgoed wordt in dit artikel beperkt tot het onroerende erfgoed. Dat gaat dus niet over 
bijvoorbeeld kleding of meubilair. En slechts beperkt over de producten uit de kunsten 
(beeldend en muzische) en bijvoorbeeld grafische en industriële vormgeving of bijvoorbeeld 
rituelen. Dat heeft enig risico: een aantal perioden heeft zich gekenmerkt met producten 
door een hoge mate van ‘’Gesamtkunst’’. 
Die beperking betekent niet dat het uitsluitend over kerkgebouwen gaat, en ook niet 
specifiek over gebedshuizen zoals synagogen en moskeeën. Onroerend goed zijn ook de 
kloosters, ensembles van het klooster, kerk, school en/of begraafplaatsen, kapellen en 
kruisen, klokkenstoelen en bijvoorbeeld ook zondagsschoolgebouwen. Is er inmiddels een 
zondagsschoolgebouw tot erfgoed, tot monument verklaard? Recent zijn er wel gesloopt. 
 
 
5. Ontroerend 
 
Dat het voortbestaan van onroerend religieus erfgoed emotioneel de gemoederen niet 
onberoerd laat lezen en horen we de afgelopen jaren dagelijks in de media. Dit artikel wil 
een bijdrage leveren aan de broodnodige onderbouwing van het onderwerp en daarmee 
…de emoties die het oproept. De ‘’t’’ staat tussen haakjes: we gaan er niet expliciet op in. 
Het wil genoemd zijn omdat dit wellicht het zwaarste aspect van het onderwerp is … en het 
zwaarst te managen.  
Onbekend en overigens moeilijk te beoordelen of juist bij religieus erfgoed de gemoederen 
zo hoog oplopen? Raakt het mensen ten diepste?  
 
Actueel is dat het kerkgebouw een hoge emotionele functie heeft: als landschappelijk en 
stedenbouwkundig ankerpunt (landmark). En ook het gebouw omdat het architectonisch 
aanspreekt en door de (vele) gebeurtenissen die er plaatsgevonden hebben. 
 
Landmarks? Daar is overigens wel wat over te zeggen: is menig landschap niet mooier, 
zonder dijken, molens en kerken? En: juist nu wordt menig kerktoren geëvenaard 
beconcurreerd door wel of niet in de directe omgeving gelegen nieuwere en grootsere 
landmarks: industrie, kantoren, windmolens, televisietorens etc .Gecombineerd met onze 
hoge mobiliteit resulteert dit in een geheel ander landschap en waarneming daarvan. Daarin 
zit een enorme dynamiek.  
 
 
6. Hergebruik 
 
Hergebruik: het kernwoord, een werkwoord dat onderwerp is. 
In de eerste indruk een nieuw onderwerp: de laatste jaren is er veelvuldig over geschreven, 
gepubliceerd, aandacht aan besteed. Dat is betrekkelijk. In mijn studietijd, de jaren’80 vorige 
eeuw, de wederopbouw had zijn voltooiing bereikt, gaf de toenmalige restauratiehoogleraar 
Temminck Groll al een dictaat uit met de titel ‘’goddeloze kerken’’. In 1985 verscheen een 
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gezamenlijke uitgave van de Bouw- en Restauratiecommissie van de Hervormde Kerk (door 
de kerkhereniging van 2004 voortgezet in de huidige werkgroep Kerkbouw PKN) en prof. dr. 
G.v.d. Leeuwstichting met de titel ‘’er is een tijd om te bouwen en een tijd om af te breken, 
omgaan met kerkgebouwen’’. Het onderscheid in deze twee titels is veelzeggend. Het toont 
het onderscheid in gezichtspunt van een restauratiedeskundige en een gelovige. 
Zonder introductie wordt de volgende opsomming gegeven van wijzen van hergebruik. Een 
opsomming die herkenbaar is uit gangbare lijsten en toegespitst op religieus erfgoed: 
- hergebruik door dezelfde religie 
- hergebruik door een verwante religie 
- hergebruik door een andere religie 
- hergebruik door een andere functie, van passend tot ongepast 
- leegstand 
- sloop. 
 
Toelichting op de wijzen van hergebruik, geïllustreerd met een aantal voorbeelden:  
Hergebruik door dezelfde religie 
Het is goed om deze vorm van hergebruik onder de aandacht te brengen, ook en juist omdat 
dit een veel voorkomende is. Hierbij gaat het om hergebruik door de gebruiker door 
veranderde inzichten, eisen en wensen. Al genoemd zijn de veranderende liturgische 
inzichten, wat in de 20e eeuw tot menige interieurverbouwing heeft geleid, en mede de 
wederopbouwarchitectuur verklaart. Maar ook heel basaal: kerktorens gebruikt voor het 
ophangen van brandslangen en nu voor telecommunicatie antennes (overigens zijn dit  met 
name vormen van meervoudig ruimtegebruik). 
Als we kijken op het gebied van installaties, bijvoorbeeld verwarmen, dan is er een rijke 
geschiedenis van verschijningsvormen en voorzieningen. 
En uiteraard zijn er door de eeuwen heen trends met betrekking tot het interieur, waardoor 
menig interieur opgewaardeerd werd. 
In Den Haag leidde het teruglopende aantal kerkgangers en nieuwe liturgische inzichten 
(minder grote afstand en hoogte tussen priester en parochie, scharend zitten, orgel 
temidden van de gemeente) tot een geheel nieuwe inrichting [Fig. 3]. 
 

 
 
Figuur 3: Emmauskerk Den Haag: op basis van nieuwe liturgische inzichten: onder meer 
een scharende opstelling en een verplaatst orgel 
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Niet onvermeld moet blijven dat deze vorm van hergebruik expliciet en exclusief voor kerken 
in de monumentenwet geregeld is. Bij kerkelijke monumenten mag de functionaliteit prioriteit 
hebben. 
Bekend zijn ook de diverse voorbeelden waarbij kerkelijke nevenfuncties in het kerkgebouw 
ondergebracht worden die voorheen elders onderdak hadden. Denk aan jeugdruimten, zalen 
en bijvoorbeeld kerkelijke bureaus. Een mooi voorbeeld daarvan is de Heilig-Kreuz-Kirche in 
Berlijn (Kreuzberg). 
Deze vormen van hergebruik beperken zich niet alleen tot het interieur van de kerk [Fig.4 en 
5]. 
  

 
Figuur 4: Zaltbommel: diverse stijlvreemde 
toegevoegde bouwdelen (uit de tijd dat er 
nog geen welstanden waren) 

 
Figuur 5: Zaltbommel: binnen een adequate 
winterkerk, gevolg van actuele 
ontwikkelingen 

 
 
Hergebruik door een verwante religie 
Bedoeld wordt bijvoorbeeld dat een Rooms Katholiek of Protestants kerkgebouw wordt 
overgedragen naar een Baptistengemeente. Doorgaans zien we dan processen verwant aan 
hierboven beschreven, en mogelijk ingrijpender. 
Voorbeeld: een evangelische gemeente legde in een voormalig Gereformeerde kerk 
(architectuur eind 19e eeuw) een tussenvloer: eronder vele ontmoetingsruimten, erboven 
een kerkzaal, inclusief doopbad. 
 
Hergebruik door een andere religie: 
Een fenomeen dat van oudsher voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn het Pantheon, Aya 
Sofia, Cordoba, etc. en minder grootse voorbeelden. Van kerk naar moskee, en andersom. 
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Ook de gevolgen van de Reformatie kunnen zo gezien worden: het werkte tot in de 
twintigste eeuw door dat Rooms Katholiek en Protestant elkaar als een volstrekt andere 
religie beschouwden.  
En ook hier geldt: doorgaans zien we dan processen verwant aan hierboven beschreven, en 
mogelijk ingrijpender. 
Recentere  voorbeelden zijn: de herinrichting (2002) van de Magdalenakerk in Brugge: van 
Rooms-Katholieke kerk naar een bezinningsruimte, waarin een deel van de kerk voor de 
christelijke parochie beschikbaar is [Fig. 6]. Een ander voorbeeld van een kerk waar een 
deel voor de kerkgemeenschap resteert en het andere deel herbestemd is met een geheel 
andere functie, namelijk bedrijfsruimten, is de Oranjekerk in Amsterdam [Fig. 7]. 
 

 
Figuur 6: Magdalenakerk, Brugge: 
herbestemd tot religieuze ruimte. De christen 
gemeenschap komt in het koor bijeen. De 
totale ruimte wordt meegebruikt (watervlak 
bijvoorbeeld voor de doop) … Zie 
www.yot.be 

 
Figuur 7: Oranjekerk, Amsterdam: Huidige 
kerkzaal in kerkelijk casco. Overige ruimten 
zijn tot bedrijfsruimten bestemd 

 
 
Hergebruik door een andere functie, van passend tot ongepast 
Wellicht het eigenlijk onderwerp van dit artikel en actueel. 
Met andere functies ligt er een breed scala aan mogelijkheden, zeker gezien de reeds 
bestaande voorbeelden. Doorgaans kan er veel. De resultaten zijn wisselend van kwaliteit 
en ook in sterke mate gerelateerd aan beschikbare middelen, waaronder de financiële. Wat 
passend is, naast ruimtelijk, architectonisch en technisch komt nader aan de orde bij 
geloofwaardig. [Fig. 8] 
 

http://www.yot.be
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Figuur 8: Emmauskerk: studie naar hergebruik door culturele functies 
 
 
Leegstand 
Is een functieloze optie, die wel behoud op termijn kan betekenen? Mogelijk is het een optie 
dat bij onmacht verval wettelijk is toegestaan, ook bij monumenten … 
  
 
Sloop 
Sluit behoud op termijn uit. Niettemin heeft de geschiedenis geleerd dat er veel terug te 
bouwen cq reversibel is. Toch kan sloop een goede optie zijn, tenslotte: snoeien doet 
bloeien. En ook dan is er doorgaans sprake van hergebruik, namelijk van het materiaal. En: 
talloze kerken zijn in de loop der eeuwen om deze reden gesloopt. 
 
Tenslotte terzijde: beslist niet oninteressant is het (niet-religieuze) erfgoed dat religieus 
herbestemd wordt. Voorbeelden: schuurkerken, ‘’onze Lieve Heer op zolder’’ …etc.. 
andersom dus. Daar zijn ongetwijfeld prachtige voorbeelden van. 
 
Kijken we de wijzen van hergebruik overziend, specifiek naar het gebruik en hergebruik van 
kerkgebouwen dan constateren we door de eeuwen heen onder meer het volgende: 
- er is nooit een kerk als kerk gebouwd: een gemeenschap ontstaat en gaat dan onderdak 

vinden. De eerste christenen in catacomben, en later in gerechtsgebouwen (de basiliek 
ontstaat). Van oorsprong is er nooit een kerk als kerk gebouwd: we laten de tabernakel en 
de tempel (van Salomo) buiten beschouwing. Christenen hebben immer voor 
gemeenschap geschikte, bruikbare ruimte aangewend, en zo is het nog steeds. Mogelijk 
ligt daarin de verklaring dat het ook andersom kan. 

- hergebruik van het hoogste tot het laagste niveau is van alle tijden en alle plaatsen  
- kerken worden alleen al ten gevolge van diverse ontwikkeling voortdurend hergebruikt, ook 

zonder functiewijziging. (denk aan de Reformatie, het tweede Vaticaanse Concilie) En dat 
moet ook, dat levert fricties, maar ook interessante perspectieven, en interessante wel of 
niet afleesbare geschiedenissen. Daar biedt de monumentenwet exclusief voor kerken 
ruimte voor! 

- er worden ook kerken gebouwd, herbouwd zonder kerkfunctie. Recente voorbeelden: een 
dorpskerk in Roemenie (door een ontwikkelaar gefinancierd) of bijvoorbeeld de recent 
opgeleverde kerk in Firminy (architect Le Corbusier) en dichter bij huis: de grote kerk van 
Veere. 
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Het is goed de wijzen van hergebruik te (onder)kennen. In algemene zin staan ze genoteerd 
in volgorde van voorkeur. Beter een kerk hergebruiken als kerk dan een andere functie …  
beter leegstand dan sloop. In algemene zin, hiermee wordt bedoeld in termen van 
bijvoorbeeld economie, duurzaamheid, sociaal etc.  
En in algemene zin geldt ook dat op welk niveau er ook wordt hergebruikt, doe het maximaal 
reversibel: hou de mogelijkheden om terug te gaan naar het oorspronkelijke, terug naar een 
hoger niveau open. 
Zonder specifieke waardering en beoordeling is dit werkbaar. We ontkomen echter niet aan 
een specifieke waardering van het religieus erfgoed en de beoordeling daarvan. Beperkte 
ruimte, gelimiteerde financiële middelen en ook, of juist, visie op de werkelijkheid waarin wij 
leven vragen daar om. Vragen om het maken van keuzes. 
Bij waardering van onroerend erfgoed komen vele aspecten aan de orde, waaronder: de 
mate van uniciteit, de stijlzuiverheid, of bijvoorbeeld de mate waarin een geschiedenis zich 
vertaald heeft in steen. 
Wat specifiek bij de waardering van religieus erfgoed aan de orde komt is ondermeer de 
stedenbouwkundige situering, de architectonische en kunsthistorische kwaliteiten en 
bijvoorbeeld de liturgische kwaliteiten. Waarderingen die niet altijd onderkend worden en die 
een object bijzonder tot uniek kunnen maken. Steeds vaker klinkt het pleidooi om dit met 
deskundigheid te doen, ook door de kerken. Onder andere kunsthistorica drs. M. Melchers 
houdt dit pleidooi. Dit pleidooi hield zij ondermeer tijdens een bijeenkomst over hergebruik 
en behoud van kerken, op 12 september 2007 in de Pastoor van Arskerk te Den Haag, 
waarbij zij de herinrichting van de Anthonius- en Lodewijkkerk als een verrassend en 
deskundig voorbeeld beoordeelde. 
Een pleidooi voor vakmanschap, dat niet op zich staat. Meerdere instanties zijn met deze 
materie bezig, waaronder de Werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Bij waardering is vakmanschap, kennis noodzakelijk. 
Bij beoordeling komen waarden aan de orde. Dat leidt tot het onderwerp ‘’geloofwaardig’’. 
 
 
7. Geloofwaardig 
 
Geloofwaardig roept bijvoorbeeld de volgende vragen op: 
- wat past bij de (oorspronkelijke) kerkfunctie 
- wat past bij de stedenbouw, de architectuur 
- wat past bij de kwaliteiten van het interieur: het orgel, de klokken en bijvoorbeeld de 

kunstschatten 
- wat past bij de waarden van het geloof. 
 
Wat past bij de (oorspronkelijke) kerkfunctie? 
Zie hiervoor het onderwerp ‘’hergebruik’’. 
Er wordt gesproken over: wel een concert, geen disco: kent u het principiële verschil? 
Een andere kerk in de kerk, dus behoud van functie, wil niet zeggen dat het religieus erfgoed 
behouden blijft, is geen garantie. 
 
Wat past bij stedenbouw, bij architectuur? 
Wordt de architectuur gerespecteerd? Blijft de ruimte heel, blijft de expressie tot zijn recht 
komen. Bij een bibliotheek mogelijk beter dan bij een winkel of een showroom (hoewel 
menige middeleeuwse kerk meer het karakter had van een marktplaats met betrekking tot 
kapellen waarin de gilden om hun aandacht schreeuwden). 
Op hoofdlijnen kan het volgende bepleit worden:  
Het is niet eenvoudig vast te stellen wat passend is: vanuit het oogmerk erfgoed en een 
andere functie, dan zou ik vaststellen 
- behoud van ruimte en licht 
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- behoud van expressie 
- aansluiten bij de stijl 
- behoud van ensembles, ook rondom het kerkgebouw 
- behoud van ‘’Gesamtkunstwerking’’. 
Een eenvoudig voorbeeld waarbij deze uitgangspunten zijn gehanteerd, met name met 
betrekking tot ruimte en licht, is het ontwerp voor de herinrichting van de Torenkerk te 
Gapinge (Zeeland) [Fig. 9]. 
Een ander voorbeeld is de herinrichting van de Anthonius en Lodewijkkerk in Den Haag die 
ten gevolge van liturgische inzichten een geheel nieuw ‘’Gesamtkunstwerk’’ is geworden, 
inclusief verplaatsing van altaar en orgel etc. [Fig 10]. 
 
Wat past bij de kwaliteiten van het interieur: het orgel, de klokken en bijvoorbeeld de 
kunstschatten? 
Denk ondermeer aan akoestiek: denk aan de orgelbouwtraditie die zich toch in hoge mate 
afspeelt in de kerken. Met het verdwijnen van kerken verdwijnen er orgels (en andere 
kerkschatten). 
 
Wat past bij de waarden van het geloof?  
Als eerste moet geconstateerd worden dat voor een Rooms Katholiek de kerk een Gods 
Huis is, gewijd. Voor een protestant is het een onderdak: de handeling is heilig, het gebouw 
niet. Dit maakt een belangrijk verschil in de omgang met het kerkgebouw. Zien we bij de 
Rooms Katholieken dat er, met nuancering in de bisdommen onderling, grote moeite is met 
herbestemmingen, bij de protestanten is dit in principiële zin minder. Bij beide zien we wel 
de ontroering. Ontroering die (extra) toeneemt als de functie minder ‘’passend’’ is. Die 
beoordeling is niet eenvoudig. Is er een principieel verschil tussen een concert of een disco? 
Een boekhandel gepast? Hangt het principieel gezien toch sterk af van wat voor boeken er 
dan staan? Evenzo wat de inhoud van het concert of disco is? Geen sportwinkel? Sporten is 
toch zo gezond, voor lichaam en geest? 
 

 
Figuur 9: Torenkerk Gapinge: extra 
programma wordt (visueel) los en reversibel, 
opdat de ruimte heel blijft, in de eeuwenoude 
kerkruimte geplaatst 

 
Figuur 10: Emmauskerk, Den Haag: 
vrijmoedig met respect voor het bestaande 
monument, vele gebruiksmogelijkheden die 
het huidige programma faciliteren 

 
 
Andere, algemene waarden maken doorgaans minder verschil tussen Rooms Katholieken 
en Protestanten, is mijn waarneming. 
Voor dit aspect het volgende citaat uit ‘’Kansen voor kerkgebouwen’’: 
‘’met alle begrip voor en belang van historische overwegingen, culturele overwegingen er is 
meer voor christenen, en dat moet in balans komen. Hierbij sluit ik aan op de normatieve 
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benadering van de reformatorische wijsbegeerte en noem, zonder uitputtend en compleet te 
zijn, ondermeer: 
- doe recht aan de schepping: maak duurzame keuzes (hoe gaan we om met materiaal, 

energie, …?) 
- wees historisch in de historische zin en niet in de museale zin. Hoe vaak wordt er niet a-

historisch met de historie omgegaan (dit is een onderwerp apart, met veel onbegrip, waar 
ik in dit kader niet verder op inga) 

- een kerkgebouw is er ten dienste van de gemeente (zelfs de monumentenwet onderkent 
dit). Zogezegd: tot lust in plaats van last. Zowel financieel als functioneel 

- sociaal: ook om pastorale en gemeenschapsredenen kan het verstandig zijn, ook als het 
geld niet dwingt samen te voegen. Hoeveel kerkenwerk is er al niet verkruimeld door met 
(te) kleine gemeenschappen in (te) grote gebouwen te blijven?  

Opmerkelijk genoeg hoor ik over deze normen, deze onderwerpen in het debat over het 
(her)gebruik van kerkgebouwen bijzonder weinig. En ik wil daar nog een aantal actuele 
thema’s, voor zover al niet genoemd aan toevoegen: 
- toegankelijkheid: in de kerk ben je welkom, ook mindervaliden. 
- speelpleinen: de kerk is een speelplaats voor mensen en kinderen, binnen en buiten (ook 

dat is een onderwerp apart) 
 
En tenslotte voeg ik aan deze normatieve benadering toe: de christelijke vrijheid. Waarmee 
ik bedoel: als we zien met welke vrijmoedigheid de schepping gemaakt is dan mogen wij ons 
in creativiteit, mits genormeerd, vrij voelen en weten. Ook dit behoeft nadere uitwerking. 
Voor dit moment wil het maar gezegd zijn. 
 
Dit alles brengt mij tot het credo: visie, vakmanschap en vrijmoedigheid!’’ 
 
Met opzet eindigt dit artikel bij het begin van de titel: het geloof. Voor een christen telt: hij 
gelooft niet in gebouwen. Hij gelooft. Dat geloof vraagt om navolging. In die navolging maakt 
hij geloofskeuzen. Die kunnen anders zijn dan religieus-erfgoed-overwegingen. De 
kerk(bouw)geschiedenis leert dat christenen voortgaan, dankzij en ondanks kerkgebouwen. 
 
 
8. Resumerend 
 
- religieus: betreft niet alleen de christelijke religie 
- onroerend goed: betreft niet alleen kerken, synagogen en moskeeën, maar ook: kloosters, 

kapellen en bijvoorbeeld zondagsschoolgebouwtjes 
- hergebruik: op het hoogste niveau 
- leegstand: kan beter zijn dan sloop 
- sloop: kan nieuwe kansen bieden 
- ingrijpen: immer reversibel (en goed documenteren) 
- passend architectonisch I: respecteer het licht en de ruimte 
- passend architectonisch II: respecteer karakteristiek en stijl 
- passend architectonisch III: behoud: van ensemble (stedenbouwkundig) tot 

‘’Gesamtkunstwerk’’ (interieur) 
- passend functioneel: wat met de minste ingreep doeltreffend is 
- geloofwaardig I: Rooms Katholiek: ongewenst tot terughoudend, en emoties 
- geloofwaardig II: Protestant: geen bezwaar, wel emoties 
- geloofwaardig III: pleit voor een duurzame benadering 
- vakmanschap: is voorwaarde (met kennis van zaken) 
- handel met visie: respecteer de visie van christenen, en neem de vraagstukken van de 

werkelijkheid waarin wij leven serieus (denk aan klimaatverandering, globalisering … etc) 
- vrijmoedig: dan gaat de historie voort en wordt het veelvoorkomende a-historisch 

historiseren vermeden  
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Illustratief is Bierum: met grote vrijmoedigheid is een prachtige pragmatische oplossing 
gemaakt, een prachtige entree. Deze vrijmoedigheid mag voorbeeld zijn, meer dan wat 
bijvoorbeeld nu actueel is bij diverse zogenaamde veenkerken waar met veel moeite (lees: 
geld) verzakkende veenkerken overeind gehouden worden door ze in oorspronkelijke staat 
te herstellen. 
Actueel is de herinrichting van de Emmauskerk in Den Haag: als een voorbeeld, niet alleen 
vakkundig, maar ook bovenal vrijmoedigheid: een nieuw “Gesamtkunstwerk”, maar ook met 
een basale detaillering als van oorsprong … . 
 
 
9. Oproep 
 
Ter afsluiting de oproep van de Werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in 
Nederland waarmee zij haar ‘’Manifest (her)gebruik kerkgebouwen’’ (1 juni 2007) besluit: 
De Werkgroep roept zowel de plaatselijke gemeenten als de landelijke kerk op om 
weloverwogen en juist ten behoeve van haar missie niet te schromen historisch, dus 
vrijmoedig om te gaan met de in gebruik zijnde of te nemen kerkgebouwen. En om evenzo 
weloverwogen kerkgebouwen te verlaten.  
De Werkgroep roept de samenleving op om respectvol om te gaan met ons 
gemeenschappelijk religieus erfgoed en haar deel van de lasten te dragen.  
 
…er is een tijd om af te breken er is een tijd om op te bouwen … kansen voor 
kerkgebouwen! 
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BIJLAGE 1: MANIFEST (HER)GEBRUIK KERKGEBOUWEN 
 
 
De Werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in Nederland stelt vast dat er veel 
vragen en zorgen zijn met betrekking tot het (her)gebruik en behoud van kerkgebouwen. In 
dit manifest neemt zij stelling en doet een oproep aan kerk en samenleving. 
 
CHRISTENEN GELOVEN NIET IN GEBOUWEN 
Een kerkgemeenschap heeft een eigen missie. Het kerkgebouw vervult daarin een functie 
ten behoeve van liturgie, ontmoeting, vorming, gemeenteopbouw, jeugdwerk, diaconaat, 
pastoraat enzovoort. Vanwege deze missie zal een kerkgemeenschap op andere wijze 
belang hechten aan een kerkgebouw (of juist niet) dan anderen. Dat is haar goed recht. Dat 
moet een kerkgemeenschap zich realiseren en daaraan mag zij vasthouden. Andere partijen 
dienen dat te respecteren. Het kerkgebouw is voor de gemeente geen doel in zich. 
Christenen geloven niet in gebouwen; zij komen er in samen om hun geloof vorm te geven 
en te voeden. 
 
MAATSCHAPPELIJKE LASTEN VOOR DE SAMENLEVING 
Wanneer de cultuurhistorische, architectonische, landschappelijke, stedenbouwkundige of 
sociaal culturele waarde van kerkgebouwen door de overheid wordt vastgesteld en 
vastgelegd, moet de last daarvan ook maatschappelijk gedragen worden, inclusief de 
daartoe behorende publieke middelen. Uitgangspunt kan daarbij zijn dat de gebruiker dat 
deel betaalt wat tot de gangbare kosten behoort voor het gebruik van een ruimte voor haar 
samenkomsten. Menige kerkgemeenschap moet daarvoor op dit moment aanzienlijk meer 
reserveren. 
 
HISTORIE = DYNAMIEK 
De historie van kerkgebouwen getuigt van een grote dynamiek. Het op een willekeurig 
moment in de tijd bevriezen van deze dynamiek is geen historische daad, maar een daad 
van museaal verstenen. De historie gaat voort door het gebruik van gebouwen, waar 
mogelijk door een kerkelijke gemeenschap ten behoeve van haar missie.  
In het geval van nieuwe eigenaren zou het getuigen van inzicht en respect indien zij de 
kerkgemeenschap bij het beheer blijft betrekken. Religieus erfgoed vooronderstelt kennis en 
inzicht van het verhaal van de geloofsgemeenschap bij het beheer van een (kerk)ruimte, in 
het verleden, in het heden en in ontwikkeling.  
 
HERORIENTATIE  
Gebruik en herinrichting van kerkgebouwen vraagt om een weloverwogen, integrale 
benadering waarbij niet alleen kosten, monumentale of stedenbouwkundige waarde 
meewegen, maar juist ook de missie van de kerkgemeenschap, haar plaats in de 
gemeenschap, de toegankelijkheid etc. moet worden meegewogen. Daarbij zijn kerkgebouw 
en wijk of dorp niet langer vanzelfsprekende en vaste bondgenoten. Kerkgebouwen behoren 
tot een netwerk van kerken op lokaal of bovenlokaal niveau.  
 
SNOEIEN = BLOEIEN 
Niet anders dan bij bomen, struiken en planten (wijnstok) geldt in vergelijkende zin voor elke 
organisatie, gemeenschap etc. dat snoeien bloei betekent! Zo mag de kerk haar 
verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van haar gebouwen. Zij moet zorg dragen voor 
een evenwichtig samengestelde voorraad gebouwen ten behoeve van haar missie. En 
voorkomen dat de kerk verantwoordelijk blijft voor een enorme voorraad onbetaalbare 
monumenten. Dat blijkt zeer actueel. Alles is daarbij mogelijk: van oorspronkelijk gebruik, 
naar herbestemmen tot en met sloop.  
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OPROEP 
De Werkgroep roept zowel de plaatselijke gemeenten als de landelijke kerk op om 
weloverwogen en juist ten behoeve van haar missie niet te schromen historisch, dus 
vrijmoedig om te gaan met de in gebruik zijnde of te nemen kerkgebouwen. En om evenzo 
weloverwogen kerkgebouwen te verlaten.  
De Werkgroep roept de samenleving op om respectvol om te gaan met ons 
gemeenschappelijk religieus erfgoed en haar deel van de lasten te dragen.  
 
 
Utrecht, 1 juni 2007 
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Bijlage 2: SNOEIEN DOET BLOEIEN 
 
(Deze bijlage is een bewerking van de voordracht gehouden op 9 juni 2006 op de studiedag 
georganiseerd door de landelijke Werkgroep Kerkbouw van de Protestantse Kerk in 
Nederland) 
 
Over: hoe om te gaan met (kerk)gebouwen … tijd voor een nieuwe beeldenstorm? 
 
Groeien met de riemen die je hebt … krimpen met de rijkdom die we hebben … kansen voor 
kerkgebouwen … wat is mijn pleidooi? Eerst eens kijken waar we het over hebben … 
 
Wij, christenen (en ik bedoel dan met name die van de Protestantse en ook Rooms 
Katholieke kerk) staan voor een geweldige opgave, al jaren overigens, maar nu (waarom nu 
laat ik onbesproken) dringt die opgave zich wel heel concreet aan ons op: de opgave van 
ons gebouwenbestand. 
De opgave waar wij voorstaan wordt gekenmerkt door een teruglopend ledenaantal in de 
kerken, gepaard gaand met een oud en voor een belangrijk deel monumentaal 
gebouwenbestand in een wereld gekenmerkt door individualiteit, naar spiritualiteit zoekende 
mensen en bewegingen, en: een schepping die roept om een duurzame omgang. 
Veelal zijn kerkgebouwen nu te groot voor het aantal kerkbezoekers, al dan niet met een 
functionaliteit die niet optimaal is, vragen kostenintensieve onderhoudsinvesteringen en een 
hoog energieverbruik met daarmee gepaard gaande kosten. Daar staat tegenover dat een 
belangrijk deel van deze gebouwen monumentaal is: monumenten zijn en een 
architectonische, stedenbouwkundige, sociale en culturele waarde vertegenwoordigen. 
In notendop is hiermee de opgave wel geschetst en wordt in dit artikel verder bekend 
verondersteld, hoewel een diepgaande analyse op zijn plaats zou zijn gezien de ernst van 
deze opgave. 
 
Hoe staan wij, christenen in deze opgave? 
Ik word, nadenkend over het kerkgebouw en de rol daarvan voor christenen getroffen door 
het beeld van de wijnstok en de ranken zoals Jezus in zijn laatste gesprekken aan zijn 
discipelen voorhoudt (Johannes 15: 1 – 11). Ik doe geen exegese van dit bijbelgedeelte, 
integendeel. Ik wordt slechts getroffen door het feit dat snoeien doet vrucht dragen: bloei 
oplevert. In de Jongerenbijbel(NBV 2006) wordt toegelicht: hoe kleiner de rank, hoe meer 
energie om vrucht te dragen. Vrij vertaald naar gebouwen: hoe kleiner het gebouw of hoe 
minder gebouwen: hoe meer energie, talent, ruimte om vrucht te dragen als gemeenschap. 
Natuurlijk: een gebouw kan ook te klein zijn of niet functioneel, maar laten we ons richten op 
het doel: vrucht dragen. 
Geen exegese … integendeel, maar ik heb wel samen met de kerkrentmeester, behoefte 
aan theologen die de stap maken van geloof naar gebouw, naar de omgang met 
(kerk)gebouwen.  
Dus: ik ga voor ‘’snoeien doet bloeien’’. Vrij vertaald naar kerkgebouwen in de huidige 
opgave: schroom niet om af te stoten en/of te verbouwen. Sloop doet leven: dat is het 
perspectief voor christenen. Behoud van … kan dus geen doel op zich zijn! 
 
 
HOE GAAN WIJ OM MET (KERK)GEBOUWEN 
… en dan moet ik toch constateren dat die gebouwen (hoewel, zeker in de protestantse 
theologie, slechts een dak dat beschermd tegen vocht, kou en indringers) enorm gekoesterd 
worden. Gekoesterd in die zin dat menig gemeentelid cq kerkganger er emotioneel aan 
gehecht is en het ondenkbaar vindt die gebouwen te verlaten, laat staan herbestemmen of 
slopen. Protestanten in Nederland lijken wonderwel in een omgekeerde beeldenstorm te 
zitten: behoud van hun monumentale kerkgebouwen?! Ik ga wat kort door de bocht, maar 
toch …hoe was het ook al weer: Luther die stelling nam tegen de gevestigde 
geïnstitutionaliseerde kerk. Zijn eerste daad: spijkers in de kerkdeur (alleen die spijkers zijn 
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nu al ondenkbaar). Gevolgd door: Protestanten die de kerken overnamen, van hun beelden 
ontdeden en er dwars in gingen zitten (wars van elke architectonische en culturele 
verantwoording). Wat wil hiermee gezegd zijn: Protestanten gingen terug naar de bron, naar 
de Bijbel, geloofden niet in gebouwen. Het was mogelijk een overreactie ... 
  
Intermezzo: om misverstanden te voorkomen: dat het Woord centraal staat en het gebouw 
slechts een jas is betekend niet dat we geen zintuigen hebben, betekent niet dat wat we ook 
oprichten het er niet goed, schoon, lees mooi uit hoeft te zien. Integendeel, geen enkele 
twijfel dat schoonheid een integraal veronderstelde kwaliteit is in al die dingen die wij 
oprichten. Ook hierin sluit ik aan op het gedachtegoed van de reformatorische wijsbegeerte. 
 
Hebben de protestanten, in tegenstelling tot hun theologie en traditie een historiserend 
musealiserend hek om hun kerkgebouw gezet?  
Zijn de Evangelischen, gezien hun omgang met kerkgebouwen nu de ware protestanten? 
Zijn het de Katholieken die juist wel reden hebben om te pleiten voor behoud van hun 
(oorspronkelijke) gewijde gebouwen? 
 
 
PLEIDOOI 
Het onderwerp van (her)gebruik van kerkgebouwen is actueel waardoor we als christenen – 
eindelijk - noodgedwongen (op)nieuw moeten nadenken over kerkgebouwen: 

- waar staan christenen voor als het om de omgang met kerkgebouwen gaat 
- waar staan protestanten voor als het om de omgang met kerkgebouwen gaat 
- wat staat de Protestantse Kerk in Nederland te doen? 

Allereerst: 
Laat christenen bovenal hun geloofsweg gaan, en van daaruit met hun gebouw omgaan. En 
opnieuw ga ik met u naar Jezus die bepleit: blijf in mij (dan zult gij vrucht dragen). Blijf in mij! 
Dat is dus nodig. Dat staat ons te doen. 
En voorts met alle begrip voor en belang van historische overwegingen, culturele 
overwegingen, er is meer voor christenen, en dat moet in balans komen. Hierbij sluit ik aan 
op de normatieve benadering van de reformatorische wijsbegeerte en noem, zonder 
uitputtend en compleet te zijn, onder meer: 

- doe recht aan de schepping: maak duurzame keuzes (hoe gaan we om met 
materiaal, energie, …?) 

- Wees historisch in de historische zin en niet in de museale zin. Hoe vaak wordt er 
niet a-historisch met de historie omgegaan (dit is een onderwerp apart, met veel 
onbegrip, waar ik in dit kader niet verderop inga) 

- een kerkgebouw is er ten dienste van de gemeente (zelfs de monumentenwet 
onderkend dit). Zogezegd: tot lust in plaats van last. Zowel financieel als functioneel 

- sociaal: ook om pastorale en gemeenschapsredenen kan het verstandig zijn, ook als 
het geld niet dwingt samen te voegen. Hoeveel kerkenwerk is er al niet verkruimeld 
door met (te) kleine gemeenschappen in (te) grote gebouwen te blijven?  

Opmerkelijk genoeg hoor ik over deze normen, deze onderwerpen in het debat over het 
(her)gebruik van kerkgebouwen bijzonder weinig. En ik wil daar nog een aantal actuele 
thema’s, voor zover al niet genoemd, aan toevoegen: 

- toegankelijkheid: in de kerk ben je welkom, ook mindervaliden. 
- speelpleinen: de kerk is een speelplaats voor mensen en kinderen, binnen en buiten 

(ook dat is een onderwerp apart) 
 
En tenslotte voeg ik aan deze normatieve benadering toe: de christelijke vrijheid. Waarmee 
ik bedoel: als we zien met welke vrijmoedigheid de schepping gemaakt is dan mogen wij ons 
in creativiteit, mits genormeerd, vrij voelen en weten. Ook dit behoeft nadere uitwerking. 
Voor dit moment wil het maar gezegd zijn. 
 
Dit alles brengt mij tot het credo: visie, vakmanschap en vrijmoedigheid! 
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Wees dus niet te bang voor creatieve (nood)oplossingen. De romaanse kerk in Bierum 
(noord Groningen), recent nog bezocht, is daar een prachtig voorbeeld van: die steunbeer 
dwars op de toren, waaronder de entree. ‘’Dat is geen gezicht’’,’’dat doe je toch niet’’ etc …  
zouden wij toen gezegd hebben. Inmiddels is het een monument. Zo gaat dat. Daar kan 
menig ‘veenkerk’ nog een voorbeeld aan nemen. Per kerk worden daar momenteel sommen 
geld uitgegeven waarvoor op andere plaatsen in dit land compleet nieuwe kerken gebouwd 
worden. 
Wees ook creatief, beginnend met visie, in de omgang met de locale werkelijkheid, die 
werkelijk overal anders is. Dat overal anders benadrukt enerzijds het belang van visie en 
maakt anderzijds duidelijk dat er geen standaardoplossingen cq recepten zijn. Ook dat is 
een onderwerp apart. 
En, nog niet aan de orde geweest: begin op tijd, zoniet voortijdig. Een les die menige 
gemeente (te laat) heeft moeten leren. Als geld niet dwingt (hoewel het in menige situatie 
wel wegloopt) kan het verstandig zijn om redenen van gemeenteopbouw, duurzaamheid of 
anderzins het gebouwenbestand te snoeien, opdat …. 
 
Te weinig als architect gesproken? Wellicht, maar architectonisch zijn er niet op voorhand 
belemmeringen in deze opgave. Architecten kunnen bijdragen aan creatieve hergebruik 
oplossingen, aan creatieve herinrichtingen en in- en uitbreidingen. Bij herhaling blijkt dat 
architecten, ook in de beginfase daarin (belangrijke) creatieve bijdragen kunnen leveren. Dat 
onderstreept nog eens het belang van een gebalanceerde (integrale) aanpak. Als voorbeeld 
wil ik aandragen de herinrichting van de Antonius- en Lodewijkkerk te Den Haag (Leyweg 
930), naar ontwerp van Rene Olivier en ondergetekende (Royal Haskoning), opgeleverd in 
het voorjaar 2006 en opgenomen in het werkboek (her)inrichting liturgische ruimten ‘’opdat 
de ruimte meeviert’’ (Bisdom Rotterdam, Rotterdam 2006) 
 
 
SLOT 
Ik besluit met recente woorden uit het rapport ‘(g)roeien met de riemen die je hebt’: ‘’er zijn 
geen heilige huisjes’’.  
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HET - TE - FIJNMAZIG NETWERK VAN KERKEN IN NEDERLAND 
 

Martin Frederiks, stafmedewerker Kerkopbouw, Bisdom van Haarlem 
 
 
1. Inleiding 
 
De kerken in Nederland staan vandaag voor een gigantische uitdaging én een even groot 
probleem als het gaat om de plaats en presentie in de samenleving. 
De missionaire uitdaging zit - kort gezegd - vooral in het meeliften met een blijvende of zelfs 
- volgens sommige onderzoeken - toegenomen belangstelling voor religie in het algemeen, 
de hang naar spiritualiteit/ het zoeken naar antwoord op zingevingvragen. De kerken krijgen 
daar overigens lastig vat op. Instituties - zoals kerken, verenigingen, politieke partijen en 
vakbeweging -  hebben het vandaag de dag erg moeilijk. Zij kampen allemaal met een 
ledentekort. Maar hier ligt wel een schone taak. Daarnaast blijft staan dat veel mensen op de 
cruciale momenten van het leven toch/ toch nog steeds bij de kerken aankloppen.  
De problematiek is - kort samengevat - het feit dat de eigen geloofsgemeenschap behoorlijk 
ingeklonken is, terwijl zij nog wel - anders dan in andere Europese landen en dus ook 
anders dan in Vlaanderen - eigenaar is van een fijnmazig netwerk van kerkgebouwen. Die 
problematiek zuigt nu alle aandacht en zorg naar zich toe. 
Nederland kent 1823 Protestantse Gemeenten, behorend tot de PKN met 2319 kerken, 
1463 R.K. Parochies in de 7 bisdommen met 1740 kerkgebouwen, en 200 
geloofsgemeenschappen van kleinere denominaties met ong. 182 kerken. 
Samen hebben zij dus ongeveer 4240 kerkgebouwen te onderhouden (bron: Kaski). 
Van wie is nu dat probleem? Van de locale kerk uiteraard. Maar wie is de locale kerk? Dat is 
per denominatie een beetje verschillend. Ik beperk me tot de R.K. Kerk. 
In de R.K. Kerk is de “locale kerk” niet de plaatselijke parochie, maar het bisdom. 
In de beleving van de beleidsmakers in de Nederlandse bisdommen - voor de individuele 
gelovigen en de plaatselijke parochie zal dit dus anders liggen - zitten we inmiddels op 
teveel plaatsen, teveel op wijk en buurtniveau zodat de aandacht teveel wordt versnipperd. 
We hebben niet meer de leden, maar bovendien ook niet de priesters, diakens en pastoraal 
werkers èn de financiën / het geld voor het salaris van deze werkers om op al die plaatsen 
kwaliteit te kunnen bieden. Ook dat laatste is anders dan in Vlaanderen bijvoorbeeld, waar 
de priesters vanwege de overheid een toelage krijgen!  
Daarmee lopen we dus het risico dat er van de boven beschreven missionaire uitdaging 
onvoldoende werk gemaakt kan worden, dat pastores helemaal opgeslokt worden door het 
reilen en zeilen van de eigen, kleiner wordende, plaatselijke geloofsgemeenschap.  
Voor dàt probleem zijn we hier vandaag niet bij elkaar. Wanneer we ons vandaag vooral 
concentreren op de kerkgebouwen, is het goed eerst even met grote stappen door de 
kerkgeschiedenis te wandelen en te ontdekken hoe we tot de hedendaagse problematiek en 
dat fijnmazig netwerk gekomen zijn.  
Vervolgens wil ik graag ingaan op het antwoord dat het Bisdom van Haarlem daarop wil 
geven.  
Daarna zal Peer Houben nog meer op de kerkgebouwen inzoomen. 
 
 
2. Jonge kerk 
 
De kerk is - uiteraard - klein begonnen. Het zijn met name de reizen van de H. Paulus 
geweest die de verspreiding en de groei van de jonge kerk hebben mogelijk gemaakt. Zo 
ontstonden er verschillende huisgemeenten verspreid over het oostelijk deel van het 
Middellandse Zeegebied. 
Voor onze tijd vind ik nog altijd de situatie van Korinte in Griekenland het meest 
aansprekend. De jonge kerk bevond zich daar - uiteraard in een minderheidspositie - in een 
nieuwe omgeving met Grieken en Romeinen, oosterlingen, Joden en anderen. Mensen die 
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heel andere goden aanbaden. Een multiculturele samenleving avant la lettre. Maar ook toen 
al met een sterk localisme. 
Het Christendom groeide weliswaar gestaag maar ondervond ook in de eerste eeuwen 
weerstand en leed onder vervolgingen. Veel ‘beter’ ging het toen de Romeinse Keizer 
Constantijn zich op zijn sterfbed bekeerde in 312. Tot voor kort werd daar louter negatief 
tegen aan gekeken: de kerk onder staatsinvloed en besmet met feodale trekjes. De 
keerzijde is dat er daarmee ook ‘een wereld open’ ging. Zo werd de expansie naar het 
Westen m.n. een stuk eenvoudiger. Wat was er zonder dat van de kerk geworden? 
 
 
3. Kerkscheuringen 
 
Het sindsdien groeiende Christendom werd vervolgens geplaagd door twee scheuringen.  
Het eerste schisma is van 1054 toen de Oosterse en Westerse kerk elkaar ‘vaarwel’ zeiden. 
Maar daar hadden we in onze contreien geen last van. Ik ga daar vandaag ook niet verder 
op in.  
Ingrijpender - tot op de dag van vandaag - was de tweede kerkscheuring tengevolge van de 
Reformatie vanaf 1517. Die heeft indirect ook onze situatie, m.n. in Nederland en vooral 
boven de grote rivieren, bepaald. 
De Middeleeuwse steden in de Hollanden bijvoorbeeld hadden over het algemeen grote 
Stadsparochies met een flinke uitstraling.  
Denk aan de Nieuwe kerk in Amsterdam, De  Oude Bavo in Haarlem (Fig. 1; deze is zelfs 
nog 19 jaar de bisschopszetel geweest), de Pieterskerk in Leiden of de Laurens in Alkmaar. 
 

 
 

Figuur 1: Schilderij van Oude Bavo-kerk te Haarlem 
 
Ze werden in de periode van de beeldenstorm “overgenomen” door de voorlopers van wat 
we nu - en met het grootste gemak! - onze broeders en zusters van de reformatie noemen, 
de huidige PKN. 
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Katholieke bisschoppen werden verdreven en hun volgelingen verdwenen in ‘schuilkerken’, 
kleine huisgemeenten. Dat was dus ‘terug naar af’.  
Overigens viel het drama in die zin weer een beetje mee. Onze contreien werden 
gekenmerkt door een grote mate van godsdienstvrijheid. Niet voor niets kwamen ook de 
Portugese Joden en de Franse Hugenoten bijvoorbeeld onze kant op. En met wat 
steekpenningen was veel mogelijk, als men de wierook maar niet rook en wij ons niet in 
processie op straat begaven. 
 
 
4. Vanaf 1853! 
 
Ik vertel deze historische achtergrond want het verklaart veel van wat er sinds het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 gebeurde.  
Allereerst kwamen de bisschoppen weer terug. Werden er weer priesters gewijd. Konden 
kloosters weer nieuwe leden werven. Ontstonden er broeders- en zusterscongregaties die 
zich gingen storten op onderwijs en gezondheidszorg. 
Toen Abraham Kuiper bovendien - mede naar aanleiding van de schoolstrijd, begin van de 
vorige eeuw - de aanzet gaf voor de verzuiling, groeide de katholieke zuil uit tot een stevige 
organisatie. Van de wieg tot het graf werd je binnen de zuil opgevoed, geschoold, verzorgd 
en begeleid. En dat alles ten bate van de emancipatie van het katholieke volksdeel. We 
spreken niet voor niets over het Rijke Roomsche Leven. 
Uit die tijd stamt nu onze groei van parochies én even zovele kerkgebouwen. In de eerste 
vijftig jaar vanaf 1853 bouwden de katholieken er alleen al ruim 500! Hadden we in de 
Middeleeuwen aan één stadsparochie genoeg. Nu bouwden we een Volkskerk op die zelfs 
de protestantse Publieke Kerk in aantal zou voorbijstreven en die zich fijnmazig in elke dorp, 
buurt of stadswijk zou gaan manifesteren. 
Inmiddels is die Volkskerk afgebrokkeld. Hadden we in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
nog ‘een marktaandeel’ van een kleine 40 %, rond het jaar 2000 waren we al ruim 
gehalveerd en de prognoses voor het jaar 2020 geven een percentage katholieken van de 
bevolking weer van 10 %. Weliswaar nog de grootste denominatie, maar toch. 
Overigens hebben we dat proces van terugloop niet goed in de gaten gehad. Door een 
interne democratisering, mede aangezet door het Tweede Vaticaans Concilie van 1962-
1965 en als een reactie op wat er zich maatschappelijk ook afspeelde in met name West 
Europa, groeide juist de participatie van gelovigen in het parochiebeleid en bij de uitvoering 
daarvan in allerlei werkgroepen, en wel  zó sterk, dat ook parochieel in die jaren de bomen 
tot in de hemel groeiden. Het zijn de vrijwilligers van vandaag. Kerkelijke vrijwilligers die zich 
ook maatschappelijk stevig roeren, zo blijkt uit onderzoek. Het hoort alleen kerkelijk vooral 
bij de mensen van die generatie! Ze vergrijzen mee met de kerkelijke populatie! De kleinere 
kerk zit er dus onherroepelijk aan te komen.  
Vandaar dus die vele kerken uit de tijd van de Volkskerk, die bovendien vanwege leeftijd en 
karakter al snel de status van monument hebben verworven. Ze beantwoorden alleen niet 
meer aan de omvang van de kerk nu en zeker niet aan die van de nabije toekomst. Een 
problematiek die ik hier vooral vanuit een katholieke waarneming heb beschreven, maar die 
zich in feite in alle denominaties voordoet. 
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Figuur 2: Relatief aandeel van de grootste religieuze gezindten in Nederland 
 
 
5. Toekomstgericht 
 
Wat is op deze situatie het antwoord van het bisdom van Haarlem?  
Tweeledig: Van de ene kant moeten we de realiteit van vandaag nuchter onder ogen zien. 
Wij brengen de vele parochies daarom in een groter verband van een regio. Meerdere 
parochies die in een bepaalde maatschappelijke context leven, zoals een stadsdeel, kleinere 
stad of dorpen in elkaars buurt, moeten met elkaar gaan samenwerken. Dat heeft gevolgen 
voor het pastoraat, de dienstverlening naar de parochianen, maar ook voor het kerkelijk 
vastgoed. Je kunt niet alles op alle plaatsen in stand houden. 
Is dat verantwoord? Ja denken we, omdat de parochianen, zoals alle Nederlanders, ook niet 
meer zo plaats gebonden zijn. Met name door de sterk toegenomen mobiliteit is onze 
actieradius van leven, wonen, werken en recreëren de laatste halve eeuw ook opgeschaald 
van ‘het dorp van Wim Sonneveld’ naar - bij tijd en wijle -  de hele wereld. En natuurlijk blijft 
de parochie een gemeenschap op plaatselijk niveau, maar dat hoeft niet te betekenen dat 
iedereen er letterlijk te voet moet kunnen komen. Dat ambitieniveau moeten we loslaten.  
Van de andere kant moeten we ook een antwoord geven op de eerder genoemde uitdaging 
van deze tijd om mensen een geestelijk houvast, een oriëntatiepunt in hun leven, concrete 
steun op de scharniermomenten van het leven, te geven. Dat is nogmaals niet het 
onderwerp van vandaag. Wel is het voor iedereen glashelder dat de kerken daar wat mee 
moeten: hun missionaire taak in de wereld van vandaag moet prominent op de kaart staan. 
Niet alleen de vast kern en achterban bedienen, maar ook wegen zoeken om voor mensen 
vandaag (een ‘markt’ die (nog) steeds groter wordt!) een baken te zijn, als eigenaren van 
een spiritueel en cultureel erfgoed. 
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Kortom: Beter een goed gespreid aanbod dan van alles op iedere plek een beetje. Geen 
verschraling dus. Of nog anders: kwaliteit gaat boven kwantiteit. 
Misschien is dat besef van een religieus en cultureel erfgoed ook nog steeds latent en breed 
aanwezig in de samenleving, gelet op de emoties die een kerksluiting ook bij niet of niet 
meer kerkelijken en buitenkerkelijken oproept. Met het verdwijnen van een kerkgebouw gaat 
er blijkbaar meer kapot dan je lief is. Maar die zorg is niet alleen door ons, door de kerken, te 
dragen. 
Er ontstaat daarbij overigens een steeds bredere kloof tussen de kerkelijke belangen om 
zorgvuldig met het vastgoed om te gaan in een krimpscenario én de maatschappelijke 
emoties om dat religieus erfgoed, ook zonder die functie te behouden. Dat levert vervolgens 
weer andere emoties en discussie op over wat er feitelijk met en in oude kerkgebouwen 
gebeurt, zoals het vestigen van een supermarkt, het houden van allerhande beurzen of het 
bouwen van appartementen. Wat voor de een een mooie oplossing is, is voor een ander een 
regelrechte aanfluiting! Vandaar dat de bisschop van Haarlem er voor pleit een religieus 
monument niet een casco te laten zijn voor een profane functie, 
Wellicht een goed moment om de problematiek van de gebouwen over te dragen aan mijn 
collega Peer Houben. 
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BELANGEN EN AFWEGINGEN VAN KERKGENOOTSCHAPPEN BIJ HET 
AFSTOTEN VAN KERKELIJK VASTGOED 

 
Peer HG Houben, architect/coordinator Bouwzaken, Bisdom van Haarlem 

 
 
1. Inleiding  
 
Etymologisch gezien staat het begrip “kerk” in alle tijden en talen zowel voor de stapel 
stenen, het gebouw,  áls voor het religieus genootschap dat daar gebruik van maakt. Dit 
duidt op de intense verweving van emoties, kunst- en cultuuruitingen en architectuur die 
betrekking hebben met de omgang met kerkelijk onroerend goed. En dit is ook de reden 
waarom we hier bijeen zijn gekomen om met elkaar de problematiek rondom 
herbestemmingen van kerkelijk vastgoed de revue te laten passeren. 
In Nederland zijn het, in tegenstelling tot Vlaanderen, de kerkgenootschappen, die 
“leverancier” van overtallige, dus potentieel voor herbestemming in aanmerking komende, 
kerkgebouwen zijn. Om de Nederlandse situatie te duiden lijkt het mij dan ook goed om de 
belangen en afwegingen van deze kerkgenootschappen te belichten met betrekking tot 
herbestemming. 
Zoals mijn collega Martin Frederiks al betoogde worden de Nederlandse traditionele 
kerkgenootschappen geconfronteerd met het resultaat van een decennialange 
ontkerkelijking en vergrijzing. Dat zal in Vlaanderen niet anders zijn. 
Een verschil met Vlaanderen is, dat de kerkdichtheid in relatie tot de bevolking, vanuit de 
verzuilde historie, in Nederland zeer groot is. Bovendien, de explosie van 19e en 20e eeuwse 
kerkbouw kenmerkt zich, wat betreft de Rooms Katholieke kerken, door kolossale, heden ten 
dage onbruikbare, afmetingen.  
Van de ca. 250 R.K.-kerken in het huidige bisdom Haarlem, een bisdom dat in territorium 
globaal samenvalt met de provincie Noord-Holland, zijn sinds 1970, adhoc en zonder 
overkoepelende strategie, ruim 50 grote kerken gesloten of vervangen door compacte 
kerkgelegenheden. Uit de eerder geschetste CBS trends (Fig. 2) valt te verwachten dat het 
einde van de kerksluitingen nog niet in zicht is, maar we willen verdere krimp begeleiden met 
een duurzame lange termijn strategie. Voor het ontwikkelen van deze strategie is er binnen 
het bisdom een brede beleidscommissie geïnstalleerd met wortels in disciplines Kerkelijke 
Organisatie, Financiën, Personeels- en Bouwzaken. Gezamenlijk ontwikkelen we 
masterplannen en ontwerpen op regionaal en parochieel niveau om pro-actief aan de slag te 
gaan met de volgende vragen, feiten en tegenstellingen: Hiertoe hoort ook de omgang met 
af te stoten kerkgebouwen. 
 
 
2. Functionele behoefte aan het aantal kerkgelegenheden  
 
Wat is eigenlijk de huidige functionele behoefte aan het aantal kerkgebouwen Nederland-
breed? Hiermee beginnen al de problemen. Het berekenen van de huidige behoefte is 
moeilijk te kwantificeren en lastig te combineren met een krimpscenario. Het betreft 
bovendien een, deels monumentale, bestaande voorraad op gegeven maar niet altijd 
bruikbare locaties. Alles behalve een maagdelijk wit planningbord: 
Voor het gemak doe ik met u een globale rekenoefening met betrekking tot het Bisdom 
Haarlem, welke slechts 4 % van het totaal kerkenbestand omvat, maar waarvan extrapolatie 
kan gelden voor heel Nederland. De huidige situatie in het Bisdom Haarlem is een 
kerkenbestand van 200 complexen, met een gemiddelde grootte van (conservatief geschat) 
500 zitplaatsen, dit geeft een globale bezoekerscapaciteit van 100.000 bezoekers. 
Stel dat de bevolkingsgroei  de ontkerkelijking heeft gecompenseerd en het aantal nominale 
katholieken in 2007 gelijk zou zijn gebleven als in 1967, voor bisdom Haarlem betekent dat 
400.000 kerkelijke leden. Binnen de volkskerk-cultuur rond 1967 gingen in bisdom Haarlem 
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deze 400.000 bezoekers elke zondag trouw naar de kerk en waren er dus 4 diensten per 
zondag noodzakelijk om eenieder te kunnen ontvangen. 
In 2007 is het aantal wekelijkse kerkgangers echter gedaald tot ca 10 % van het totaal 
aantal “nominale”leden. En zouden dus op een reguliere zondag 40.000 plaatsen volstaan 
met één zondagse dienst. Maatschappelijk gezien is er echter behoefte aan twee diensten, 
waardoor je in principe met de helft (het weekend gedeeld door twee) van het aantal 
benodigde plaatsen toekomt. Zo gerekend zou dus makkelijk een kwart (25 %) van het 
aantal zitplaatsen kunnen voldoen. 
Bij een behoeftepeiling die uitgaat van het aantal kerkgebouwen (dus waar de boven-
genoemde zitplaatsen gebundeld moeten worden) spelen o.a. de veranderende samen-
stelling van de bevolking in stadswijken en de noodzaak tot geografische spreiding een rol. 
Deze droge berekening  gaat natuurlijk voorbij aan het feit dat bij trouw / rouwdiensten en 
kerkelijke hoogtijdagen elke kerk te klein is door de hoge opkomst van parochianen en 
buitenkerkelijken. Kerkverkleiningen, zoals afgelopen decennia gebruikelijk waren door 
sloop en nieuwbouw van compacte vervangingskerken heeft geen toekomst. Naast het 
gegeven dat geloofsgemeenschappen hiermee hun kritische massa dreigen te verliezen om 
een “volledig pastoraal pakket” te kunnen aanbieden, komt hierbij ook het structurele 
probleem van het “personeels-tekort” om de hoek. Pastorale teams die 6 tot 8 kerken zullen 
moeten bedienen houden het niet lang vol.  
Het moge blijken dat we als bijproduct van de secularisering in ieder geval in een situatie zijn 
beland van extensief en marginaal gebruik van vastgoed. Globaal 120 dagdelen per jaar. 
Welke vastgoedbeheerder zou dit soort cijfers accepteren? De constatering is dan gewettigd 
dat er, zowel uit functioneel oogpunt, een ingrijpende sanering van het aantal kerken 
noodzakelijk is. Het zijn momenteel de financiële reserves van de kerkgenootschappen (c.q. 
parochies) die deze noodzakelijke financiering tot nu toe vaak vertraagd hebben. 
Maar deze reserves staan onder zware druk. 
 
 
3. Financiële mogelijkheden en onmogelijkheden 
 
Er is in Nederland in vergelijking met andere Europese landen een fundamenteel verschil in 
de interpretatie van de ‘scheiding van Kerk en Staat’ en de rol van de overheid. In Nederland 
bestaat –eveneens vanuit de verzuilde traditie- de voor Europa uitzonderlijke situatie dat de 
volledige vastgoedlasten door de individuele kerkgenootschappen moeten worden gedragen. 
In Duitstalige landen ondersteunt de overheid de kerk via het systeem van de ‘Kirchesteuer’,  
die de belastingdienst int bij mensen die als kerklid staan ingeschreven. In België en de 
zuidelijke landen neemt de overheid een veel grotere verantwoordelijkheid. Het onderhoud 
en de restauratie van alle kerken wordt volledig door de overheid gefinancierd, de 
kerkgenootschappen hebben de status van gebruiker. Als voorbeeld het informatiebord bij 
de restauratie van de kerk Saint-Sulpice te Parijs, Fig. 1. 
Om enige cijfers te noemen welke met onderhoud en restauratie van alleen al in RK-
Nederland gemoeid zijn: in totaal wordt volgens de gegevens van het Sociaal-Kerkelijk 
Instituut (KASKI) in 2006 € 74 miljoen besteed aan regulier onderhoud, restauraties en 
aanpassingen aan regelgeving (arbo, gebruiks-vergunningen, etc.) van de 1740 Rooms 
Katholieke-kerken. Dit is ongeveer 40 % van de totale kerkelijke begroting en hierin zijn nog 
niet de kosten opgenomen van energie, leges, baatbelasting etc. Deze bedragen worden 
hoofdzakelijk opgebracht door 10 %  actieven van de 4,4 miljoen “nominaal” ingeschrevenen. 
Voor de andere kerkgenootschappen zal dit niet anders zijn. Dit zijn onaanvaardbaar hoge 
lasten en een van de redenen van een oplopende onderhoudsachterstand. De kosten zullen 
in de toekomst alleen maar toenemen. 
Om de ingrediënten te verzamelen voor het voeren van een overall beleid is inzicht 
noodzakelijk in de financiële “tsunami” die ons te wachten staat. Daarom wordt momenteel -
in samenwerking met de Stichting Monumentenwacht Noord- en Zuid Holland- een 
megaproject uitgevoerd om alle 330 kerkelijke complexen –dus ook de niet-monumentale- 
die met het bisdom Haarlem & Rotterdam (lees Noord- en Zuid-Holland) verbonden zijn  
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bouwkundig te inventariseren en te voorzien van een bouwkundige kostenraming voor de 
periode 2009-2015. 
 

 
 

Figuur 1: Informatiebord voor de restauratie van een kerk in Parijs 
 
Dit project vergt 2 jaar en op dit moment is een kleine 10 % in Bisdom geïnventariseerd. 
Extrapolatie van het tussentijdse resultaat laat een onderhoudsbehoefte zien van € 90 
miljoen per bisdom. Binnen dit bedrag zit ook aanzienlijk veel achterstallig onderhoud, die 
zich laat verklaren als na-ijleffect van de krimp. Een verdere extrapolatie naar alle 4220 
Nederlandse kerken zou ruim € 1 miljard opleveren. Ik zou er voor willen pleiten dat ook de 
overige bisdommen en kerk-genootschappen zo’n inventarisatie zouden uitvoeren om deze 
cijfers te onderbouwen. 
Uit bovenstaande globale rekenoefeningen en schattingen moge dan ook blijken dat: 

- de huidige kosten, per kerkganger, per zitplaats astronomisch zijn toegenomen ten 
opzichte van 1967. 

- er sprake is van substantiële toename van achterstallig onderhoud. 
- dat er daarom vanuit het bisdom wordt gepleit voor intensivering van het gebruik van 

kerkgebouwen en het af stoten van een aantal kerkgebouwen. 
- Dat bovenal sanering, revitalisering, restauratie en onderhoud binnen de 

Nederlandse eigendomsverhoudingen, met een gesloten, en krimpende, beurs, 
gerealiseerd moeten worden. 

 
 
4. Rijksmonumenten 
 
Hoewel de nl- kerkgenootschappen natuurlijk trots zijn op het rijke roerende en onroerende 
culturele erfgoed, dient benadrukt te worden dat een kerkgenootschap per definitie niet een 
organisatie is met monumentenbehoud als core business. Als organisatie, welke niet de 
primaire en statutaire doelstelling heeft monumenten te behouden, draagt zij echter wel een 
buitenproportioneel aandeel in het nationale erfgoed. Voor de duidelijkheid: de publieke 
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aandacht geldt doorgaans slechts het, als zodanig benoemde, monumentale bezit. Kerkelijk-
organisatorisch gezien is de “bedrijfskundige” waarde van de (nog) niet-monumentale 
voorraad even belangrijk, zo niet belangrijker. Deze “voorraad” is doorgaans beter 
bereikbaar, beter geoutilleerd en flexibeler in gebruik en aanpassingsmogelijkheden. Ook 
onderhoudslasten en energiegebruik zijn doorgaans lager. Naast de verplichting naar het 
verleden is er ook een verplichting naar de toekomst en zullen ook nieuwbouwkerken 
moeten worden gerealiseerd. 
In tegenstelling met Vlaanderen (en het merendeel van West Europa) waar kerken 
maatschappelijk bezit zijn, ontbreekt het in Nederland aan een natuurlijke rem op 
monumentaanwijzingen. Immers, de overheid draagt weinig tot geen financiële lasten ten 
gevolge van haar eigen aanwijzingsbeleid en draagt ook niet de zware kerkorganisatorische 
consequenties daarvan. De gewenste scheiding tussen “Kerk en Staat”wordt daarbij 
discutabel. Ter vergelijking: bedrijfspanden of woningen die op de monumentenlijst staan, 
blijven als zodanig economisch bruikbaar. Voor een kerkgebouw,  met name wanneer deze 
voor de eredienst niet echt meer nodig is,  ligt dit totaal anders. De monumentenstatus 
ontneemt een overtollig kerkgebouw volledig haar economische waarde. Enerzijds derft de 
Kerk iedere opbrengst,  die ze eigenlijk nodig heeft om elders kerken te kunnen restaureren 
of nieuwe te kunnen bouwen.  Anderzijds moet ze wel hoge kosten blijven maken voor een 
gebouw dat ze eigenlijk niet meer nodig heeft. Deze onbalans is  bij de instelling van de 
monumentenwet (’88)  al door de overheid zelf geconstateerd, maar nooit gerepareerd.  
Eerlijk is eerlijk, de kerkgenootschappen zelf hebben na 1988 ook niet sterk genoeg 
aangedrongen op deze reparatie. De jaren ’90 waren jaren waarin subsidies ruimschoots 
voorhanden waren en wel tot 90 % konden oplopen, het aantal monumenten was nog 
beperkt. Met deze aantrekkelijke voorwaarden kon de noodzakelijke sanering kunstmatig 
worden uitgesteld. Anno 2007 zitten we in de situatie dat de ruim de helft van het 
kerkenbestand is aangewezen als rijksmonument, maar dat ook een nieuwe rijksregeling 
(BRIM) van kracht is geworden, waarbij alle substantiële bijdrages zijn verdampt. 
De ondergrondse veenbrand komt full-blown aan het licht. Landelijk en interkerkelijk spreken 
we nu over een jaarlijkse rijksbijdrage van € 30 miljoen voor ruim 2000 monumentale kerken, 
De door alle kerkgenootschappen geschatte achterstand bedraagt ruim € 2 miljard bedraagt. 
De overheid trekt dus 65 jaar uit om een achterstand in te lopen. Men zal begrijpen dat, bij 
het huidige aanwijzings- en monumentenbeleid, het kerkschip ergens zal stranden en er een 
financiële spagaat zal ontstaan. 
Met deze randvoorwaarden is het noodzakelijk 2 à 3 kerken af te stoten om budgettair 
neutraal (er is tenslotte sprake van een krimpscenario) één kerk te restaureren en te 
revitaliseren. Met een desastreus domino-effect voor het onderhoud van het gehele 
kerkelijke bestand in zijn totaliteit. Hiermee begint een brede kloof te ontstaan tussen 
kerkelijke belangen (intensivering en inkrimping) en maatschappelijke emoties (wensen tot 
behoud). 
Hoewel dit minder publiciteitsgevoelig is als de commotie rondom sluitingen draagt de RK-
kerk haar verantwoordelijkheid en zijn sinds 2000 alleen al in bisdom Haarlem, naast talloze 
deelrestauraties, een zevental totaalrestauraties opgestart en deels afgerond ter waarde van 
€ 50 miljoen.  
Voorbeelden zijn: de Vituskerk te Hilversum, de Urbanuskerk te Ouderkerk a/d Amstel. 
De Linnaeushofkerk, de Mozes & Aäronkerk, de Obrechtkerk en de Papegaai te Amsterdam. 
Voor nog eens vele miljoenen zijn er plannen in de maak voor de Vredeskerk en de 
Boomkerk te Amsterdam en de Bavo-kathedraal te Haarlem. 
  
 
5. De gemeentelijke monumentaanwijzingen 
 
Zijn de door de Rijksdienst gehanteerde criteria inzichtelijk en objectief vastgelegd middels 
een redengevende omschrijving, veel vager liggen de criteria bij de aanwijzing als 
gemeentemonument. Een aanwijzing voor een gemeentelijke monumentenstatus behoeft 
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weinig cultuurhistorische redengeving, waardoor deze status met regelmaat oneigenlijk 
gebruikt wordt voor gemeentepolitieke belangen, Fig. 2. 
 

 
 

Figuur 2: AGORA-website voor behoud van Sacramentskerk 
 
Door maatschappelijke belangengroepen wordt hier handig op ingespeeld. Onverbloemd 
wordt inmiddels gepropageerd dat een gemeentelijke monumentaanwijzing, de boekwaarde 
van een kerkgebouw dermate negatief beïnvloedt, dat daarmee een herbestemming 
exploitabel wordt. Een “boekhoudkundig” en daarmee oneigenlijk gebruik van de 
monumentenwet. In Amsterdam, waar de toekomst van een aantal een kerkgebouwen aan 
een soort volksreferendum wordt onderworpen, is de neiging de bewijslast om te keren: de 
kerkgenootschappen moeten onder dreiging van een monumentaanwijzing, aan tonen dat 
een herbestemming onhaalbaar is. In Amstelveen zijn recentelijk 7 kerken voorgedragen als 
gemeentelijk monument onder het motto “baat het niet, het schaadt (de gemeente 
Amstelveen), ook niet”. Dit, terwijl de grip van de gemeentelijke overheid op kerkelijk 
onroerend goed al sterk bepaald wordt door de wet op het bestemmingsplan en de wet 
voorkeursrecht gemeenten. 
Het moge duidelijk zijn dat dit volstrekt conflicteert met de kerkelijke belangen van afstoten, 
achterstanden wegwerken, revitalisatie en restauratie. 
Bij gemeentelijke monumentenaanwijzingen dreigt een wildgroei te ontstaan. 
Waren er in 1980 nog 8000 gemeentelijke monumenten, anno 2006 zijn dat er inmiddels 
40.000. Wat kerkgebouwen betreft komt het er in de praktijk op neer dat al bij de eerste start 
van een discussie over kerkelijk vastgoedbeleid, de volgende ochtend een 
monumentaanwijzing op de deurmat valt en met de middagpost de vestiging van het 
voorkeursrecht gemeente. Indien het voorkeursrecht niet wordt geconsumeerd, kan de 
lokale overheid de feitelijke herbestemming afdwingen en daarmee de economische 
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opbrengst bepalen door slechts een monumentenvergunning te verstrekken op het 
gewenste politieke programma. 
De stok van de gemeentelijke monumentaanwijzing wordt doorgaans echter niet 
gecompenseerd door een fluwelen handschoen met substantiële subsidies. 
Bij de lokale overheid heerst echter sterk de neiging om in haar afwegingen opportunisme 
en kortetermijndenken een rol te laten spelen. Gemeentelijk beleid is per definitie 
objectgericht, vaak willekeurig en gaat voorbij aan een structureel probleem. De 
vraagstelling van het kerkelijk vastgoed is echter gemeentegrens overstijgend. Nationaal 
opererende instellingen, zoals kerkgenootschappen, vergen een nationaal monumenten- en 
gebouwenbeleid.  
Een wildgroei aan monumentaanwijzingen in combinatie met een tekort aan financiële 
middelen en een rigide en restrictief vergunningenbeleid is struisvogelpolitiek en werkt 
contraproductief. De wildgroei devalueert ook het begrip “monument”en versnippert de 
inspanningen en financiën om de onlosmakelijke instandhouding van deze monumenten 
mogelijk te maken. De wens om een vitaal gebouwenbestand te behouden wordt daarmee 
gefrustreerd door de praktijk van het gemeentelijk aanwijzingsbeleid. 
Het is een ondoenlijke zaak om bij elke lokale overheid deze geest weer in de fles te krijgen.  
Ik zou in deze dan ook willen pleiten om binnen de overlegstructuur van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten richtlijnen te ontwerpen. 
Bovendien zou binnen het kader van de reparatie van de Monumentenwet met betrekking tot 
kerkgebouwen, ook een artikel moeten worden opgenomen waardoor gemeentelijke 
overheden financieel aangesproken kunnen worden op de consequenties van een 
aanwijzing. 
 
 
6. Inventarisatie van geslaagde en discutabele herbestemmingen  
 
Feitelijk komt een ingrijpende herbestemming pas aan de orde als er op een kerkgebouw 
een monumentenstatus rust. Op een enkele uitzondering na zullen immers economische 
wetten en bouwkundige regelgeving dit blokkeren. Herbestemmen is per m³ bouwkundig en 
qua exploitatie duurder dan nieuwbouw. Ergo: de monumentenstatus legt een 
herbestemmingprobleem op. 
De publieke opinie is geneigd in het herbestemmingdebat met betrekking tot kerkgebouwen 
bij voortduring terug te vallen op enkele “succesverhalen”. Die zijn er ook, de volgende 
spreker zal bijvoorbeeld een toelichting geven bij de schitterende herontwikkeling van de 
Dominicanenkerk (Boekhandel) en Kruisherenklooster (hotel). Deze beide voorbeelden 
kunnen echter niet beschouwd worden als een “deus ex machina” voor de problematiek in 
breed verband. De kracht van de herontwikkeling van het Kruisherenklooster ligt in zijn 
typologie, waarbij de kapel een integraal onderdeel vormt van een veel groter complex. Ook 
de reeds lang leegstaande Dominicanenkerk is van een andere orde, namelijk de 
Dominicaner-orde en is niet als standaard te beschouwen binnen de specifieke problematiek 
van parochie of wijkgemeente-kerken. 
In grotere steden zijn het vaak monumentale centrumkerken, die onder de bezielde leiding 
van stichtingen of NV’s (bijv; NV Stadsherstel Amsterdam: Vondelkerk, Posthoorn etc) een 
tweede, vaak culturele, bestemming krijgen. De exploitatieve mogelijkheden hiertoe blijven 
echter gelimiteerd, omdat een overaanbod de programmering doet verwateren. In Alkmaar 
doet het verschijnsel zich al voor dat het parochiebestuur een culturele programmering voor 
de reusachtige en overtallige rijksmonument H. Laurentius zou willen ontwikkelen, ware het 
niet dat de protestantse Laurenskerk, op steenworpafstand, met zijn programmering al in 
moeilijk vaarwater zit. De culturele exploitatie van de ene Laurens zou daarbij de ander 
kannibaliseren. In de centra van grotere steden is dan nog enigszins sprake van een 
commercieel/cultureel draagvlak. Buiten het centrum ontbreekt dit. Het quorum van de 
kerken staat echter, als gevolg van de fijnmazige spreiding, in perifere wijken, kleine 
agglomeraties of landelijk gebied. 
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Figuur 3: Vroegere Pius X-kerk te Alkmaar 
 
Geslaagde herbestemmingen zijn vaak ook afhankelijk van een bijzondere samenloop van 
omstandigheden, waarbij een unieke match kan worden gevonden tussen de toevallige 
typologie van het gebouw en de plaatselijke vraag. Voorbeelden hiervan zijn de verbouwing 
van de H. Pius X kerk te Alkmaar, welke vanwege zijn paviljoenachtige structuur onderdak 
kon bieden aan de Stichting Hospice Alkmaar en de dorpskerk van Zuidermeer, waar de 
toevallige stedenbouwkundige setting een oplossing bood om economisch verantwoord een 
dorpshuis en een kapel te stichten. Een aparte categorie van herbestemming bestaat uit 
wonen-in-de-kerk projecten. Op een uitzondering na, zijn zelden de discussies onder 
burgers en professionals over zin en onzin, vorm en inhoud, monumentwaardigheid, 
maatschappelijke/ religieuze gevoelens en economische rentabiliteit zo hoog opgelopen. 
Zo zijn er meerdere successen, maar is er ook een lange lijst van discutabele transformaties 
en regelrechte mislukkingen. Dit werd in 1995 al geconstateerd door schrijfster Tessel 
Pollmann in haar boekwerk “Herbestemming van Kerken – een ontnuchterend resultaat, 
(Uitgave RDMZ – CRM Reeks). 
Pollmann behandeld in haar boek 17 voorbeelden van herbestemming van kerken van 
verschillende denominaties en komt tot sombere conclusies.  
Momenteel vindt door de gezamenlijke Nederlandse bisdommen een inventarisatie plaats 
van herbestemde RK-kerkgebouwen uit de laatste 25 jaar. De bedoeling is deze ook te 
waarderen op hun financiële en maatschappelijke succes. Ik zou er voor willen pleiten dat 
deze inventarisatie met medewerking van alle andere kerkgenootschappen wordt 
gecompleteerd. 
Zo zouden we met elkaar eens rustig de stand van zaken moeten evalueren en daaruit 
conclusie en lering trekken. 
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Figuur 4: Vroegere dorpskerk van Zuidermeer 
 
De criteria voor de waardering van het resultaat zijn deels objectief, deels subjectief, maar 
bij deze wil ik wel enkele handreikingen geven en zou ik u willen verzoeken deze verder aan 
te vullen: 

- is er sprake van een financieel economische duurzame oplossing of is er sprake van 
een marginale exploitatie, gebaseerd op bouwkundig uitstel van executie (disco, 
tapijthal etc)? 

- is er, om een domino-effect te voorkomen, sprake van economische restwaarde van 
het af te stoten kerkgebouw die de geloofsgemeenschap in staat stelt elders haar 
eigendom in goede staat van onderhoud te beheren? 

- is er een balans tussen de maatschappelijk culturele waarden welke aan het 
bestaande gebouw door de maatschappij wordt toegedicht (of wordt beschermd) en 
het resultaat van de architectonische ingreep? 

 
 
7. Een pleidooi voor differentiatie en her-ijking van de monumentenwet  
 
Als instandhouding van het stempel dat de kerkenbouw op de Nederlandse architectuur, 
cultuur en stedenbouw heeft gedrukt door iedereen gewenst wordt, behoeft het begrip 
“monument” een voortdurende afweging tussen doel en middelen. 
Nederland kent slechts een éénduidige monumentenwet waarbij de rijksoverheid geneigd is 
een rigide toepassing te hanteren en de lokale overheid een opportune toepassing. Dit geeft, 
met name de eigenaren het onbehaaglijke gevoel een schaakspel te moeten spelen, met 
voortdurend wijzigende spelregels. Om de immense problematiek inzake de toekomst van 
kerkgebouwen voor alle partijen hanteerbaar te maken, zou een differentiatie en herijking in 
het “monumentale” denken welkom zijn. Men zou kunnen denken in verschillende 
classificaties van het begrip “monument” waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen:  
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Figuur 5: Chassee nieuwbouw 

 
Figuur  6: Chassee herbestemming 

 
 
7.1. De status van een kerkgebouw als intern en extern religieus erfgoed 
 
We spreken dan over kerkgebouwen die qua architectuur, ornamenten, ramen en 
beeldhouwkunst geheel op de (christelijk) religieuze functie zijn ingericht en waarbij deze 
factoren geheel zijn verweven met het gebouw. In deze categorie is het vrijwel onmogelijk 
een profane herbestemming te realiseren zonder aantasting van cultuurhistorische en 
maatschappelijk/religieuze waarden. 
Indien deze kerkgebouwen aantoonbaar geen functie meer kunnen vervullen binnen het 
functioneren van de geloofsgemeenschap, zal de, voor de aanwijzing verantwoordelijke 
overheid, de volle verantwoordelijkheid moeten nemen voor het onderhoud van het casco. 
Het betreffende kerkgenootschap beslist dan in eigen regie over het gebruik en de directe 
kosten hiervan. Behoud van een beperkte religieuze functie in combinatie met waardig 
maatschappelijk gebruik kan dan tot de mogelijkheden horen. In feite is dit de introductie van 
een “mottenballen-regeling”, met een, naar verwachting, negatief exploitatieresultaat voor 
alle betrokken. Er zou dan ook een herijking van bestaande monumenten en een 
zorgvuldige afweging bij de aanwijzing van “nieuwe” monumenten in deze categorie moeten 
plaatsvinden. 
 
 
7.2. De status van een kerkgebouw als architectonisch monument, met beperkte 

religieuze signatuur 
 
Het kerkenbestand telt ook vele gebouwen met een religieus neutrale uitstraling. 
In deze categorie zal het noodzakelijk zijn de architectonische waarden met flexibiliteit vast 
te stellen zodat een juiste balans kan worden gezocht met een plan voor alternatief gebruik. 
Men zou de volgorde ook kunnen omdraaien: eerst een goede herbestemming ontwikkelen 
voordat de “val” van een monumentaanwijzing dichtklapt.  
Parameters in deze balans zouden moeten zijn: 
- overeenstemming bij partijen over deze religieus neutrale uitstraling of overeenstemming 

over de wijze van neutralisering. Het is van belang te respecteren dat door de 
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verschillende denominaties hier anders over wordt gedacht. De RK-kerk kent hierin een 
strikter standpunt. 

- een definitie van de specifieke monumentwaardigheid, doe je het voor de schil of voor de 
inhoud. 
- duurzame exploitatie 
- maatschappelijk gedragen functie 
- een acceptabele functieverandering voor de verkopende kerkgemeenschap 
- acceptabele economische restwaarde voor de kerkgemeenschap. 

Indien deze balans niet is te vinden dan moeten daar consequenties uit worden getrokken 
met als uiterste consequenties óf amoveren óf de eerdergenoemde “mottenballenregeling”. 
 
 
7.3. De status van ‘monument’ in de zin van stedenbouwkundige kwaliteiten 
 
Een veel voorkomend fenomeen is dat het kerkgebouw an sich niet een bepaalde superbe 
architectonische kwaliteit inhoudt, maar de stedenbouwkundige situering en dimensies de 
specifieke kwaliteit bepalen. De lokale overheid heeft alle middelen in huis om door 
herziening van het gemeentelijke bestemmingsplan, stedelijke randvoorwaarden vast te 
leggen die deze genius loci kan waarborgen. De plaatselijke commissie welstand en 
monumentenzorg kan vervolgens de architectonische kwaliteit van de nieuwbouw bewaken. 
Deze “stedenbouwkundige monumentenstatus” zou een ware uitdaging kunnen worden voor 
nieuwe, grensverleggende, architectuur. 
 
 
7.4. Een herijking van de monumentenstatus op basis van een masterplan van 

integraal kerkelijk gebouwenbeleid 
 
Dit zou inhouden dat een kerkgemeenschap een masterplan met betrekking tot een cluster 
van onderling functioneel gerelateerde kerkgebouwen zou moeten presenteren en, op basis 
van economische gronden, kan aantonen, dat het afstoten van een monumentaal gebouw, 
tegen een realistische grondwaarde en ter financiering van het behoud van ander 
kerkgebouwen in dit cluster, onoverkomelijk is.  
Indien de, voor de monumentaanwijzing verantwoordelijke overheid, niet bereid is de 
exploitatie over te nemen en indien ook geen sprake is van stedenbouwkundige kwaliteiten, 
dan zal de lokale overheid ook niet moeten schromen een monumentaanwijzing in te trekken.  
 
 
8. Resumerend 
 
Binnen de specifiek Nederlandse eigendomssituatie zal op het gebied van kerkelijk vastgoed 
een herstructurering moeten plaatsvinden op basis van een “gesloten” beurs. 
Het vigerend monumentenbeleid zet dit principe echter onder zware economische druk. Dit 
roept een domino-effect op met betrekking tot de exploitatie van het kerkelijk vastgoed in het 
algemeen, waardoor het besluit vaker zal moeten worden genomen een kerkgebouw af te 
stoten. Echter, het afstoten van kerkgebouwen leidt praktisch gezien tot aanwijzing van 
“nieuwe”, doorgaans gemeentelijke, monumenten, zodat een vicieuze cirkel ontstaat., 
Het groeiend overschot in kerkelijk vastgoed wat op deze manier ontstaat, dwingt overheden 
en ontwikkelende partijen met regelmaat tot functieverandering van kerkgebouwen die het 
predikaat “moeizaam, oneigenlijk en oneconomisch” verdienen en op gespannen voet staan 
met de monumentwaardigheid. 
Bij deze het pleidooi om tot differentiatie en her-ijking en beperking van 
monumentaanwijzingen te komen. Dit met de doelstelling om binnen een 
herbestemmingbeleid tot kwaliteit te komen en niet tot kwantiteit. 



























































 - 1 - 

ENKELE BOUWFYSISCHE EN INSTALLATIETECHNISCHE ASPECTEN VAN DE 
HERBESTEMMING VAN DE DOMINICANERKERK MAASTRICHT 

 
C.E.E. Pernot – Cor Pernot Consulting, Heeze 

H.L. Schellen – Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 
 
 
0. Samenvatting 
 
In het kader van de restauratiewerkzaamheden aan de Dominicanenkerk te Maastricht heeft 
de Unit Building Physics & Systems van de Universiteit Eindhoven in samenwerking met 
COR PERNOT CONSULTING drie onderzoeken uitgevoerd. Het eerste betrof het advies met 
betrekking tot de toepassing van enkele of dubbele voorzetramen, het tweede ging in op 
enkele bouwfysische aspecten inzake het aanbrengen van een pleisterafdekking op het 
gewelf, en het derde onderzoek betrof het advies voor het ontwerp van de klimaatinstallatie. 
Om aan het kerkgebouw een andere toekomstige bestemming te kunnen geven, ontstond 
de behoefte om in de kerk een basis binnenklimaat te realiseren, vooral gericht op het in 
stand houden van het monumentale gebouw en de monumentale schilderingen op wand en 
gewelf. De klimaatinstallatie zal echter ook een binnenklimaat moeten bieden dat voldoet 
aan de eisen die worden gesteld vanuit de nieuwe functie. 
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit advies betreft uitsluitend het uitvoeren van 
berekeningen met de facto standaard rekenprogrammatuur voor de gestelde vragen. Bij het 
verzamelen van gegevens ten behoeve van de simulaties (infiltratie van lucht, bouwfysische 
materiaalgegevens) kon geen gebruik worden gemaakt van in situ verzamelde 
meetgegevens en materiaalmonsters omdat ten tijde van de opdrachtverlening al met de 
renovatiewerkzaamheden een begin was gemaakt. Om deze reden is gebruik gemaakt van 
de bij ons aanwezige databanken en ervaring, opgedaan in vele andere projecten in relatie 
met monumentale gebouwen en hun interieur. 
Tijdens de werkzaamheden is regelmatig overleg geweest met de installatieadviseur 
Huisman & Van Muijen. 
Voor de conclusies en aanbevelingen van de deelonderzoeken wordt verwezen naar de 
betreffende hoofdstukken in deze tekst. 
 
 
1. Inleiding 
 
In het kader van de herbestemming en daarmee samenhangende renovatiewerken in 
2005/2006 aan de Dominicanerkerk te Maastricht heeft de Gemeente Maastricht ons 
verzocht advies uit te brengen. Voor de toekomstige bestemming van de kerk als 
wetenschappelijke boekhandel is het van belang dat het binnenklimaat voldoet aan de eisen 
die worden gesteld vanuit deze nieuwe functie. 
Echter het is belangrijk om met het specifieke karakter van het monumentale gebouw en 
haar monumentale interieur, waaronder monumentale schilderingen op wand en gewelven, 
rekening te houden.  
De adviesvraag betreft drie aspecten: 
1. de voorzetbeglazing (enkel of dubbel); 
2. het aanbrengen van een pleisterafdekking op het gewelf; 
3. de keuze voor de toe te passen klimaatinstallatie, met het oog op het in stand houden 

van de kwaliteit van het monumentale interieur en de eisen als gevolg van de nieuwe 
bestemming. 
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2. De voorzetbeglazing 
 
In figuur 1 is de werking van een voorzetbeglazing weergegeven. De spouw die ontstaat 
tussen de glaspanelen kan of met binnenlucht (linker plaatje) of met buitenlucht (rechter 
plaatje) worden geventileerd. Bij ventilatie met binnenlucht stroomt er relatief warme lucht 
door de spouw waardoor het glas-in-lood paneel relatief warm blijft. Er kan hier wel 
condensatie plaatsvinden aan het buitenblad, maar niet aan het glas-in-lood paneel. Deze 
opstelling wordt ook de museale opstelling genoemd. Bij ventilatie met buitenlucht wordt het 
glas-in-lood paneel koud en kan hieraan condensatie plaatsvinden. Deze situatie is niet 
wenselijk. Aan de geometrie van de opstelling worden eisen gesteld, hierop wordt in 
paragraaf 0. verder ingegaan. 
 

 

 
 

Figuur 1: Verschil buiten/binnen ventilatie en plaats condensvorming 
 
Om in het geval van de Dominicanerkerk meer duidelijkheid te krijgen zijn enkele 
berekeningen uitgevoerd aan een model van de raamconstructie, waarmee het thermisch 
gedrag wordt nagebootst. Voor het buitenklimaat zijn bestanden gebruikt waarin de uurlijkse 
meteo gegevens van De Bilt over de periode 1981 t/m 2000 zijn opgeslagen. De 
berekeningen betreffen een 'worse case' situatie, omdat het effect van zoninstraling niet 
wordt meegenomen. Ten aanzien van de condities van de binnenlucht nabij de ramen wordt 
uit comfortoverwegingen gekozen voor een temperatuur van 20 °C en een relatieve 
vochtigheid van minimaal 40 %. Op basis van een te verwachten temperatuurstratificatie, die 
zal ontstaan tijdens de toekomstige bestemming als boekhandel, zal de luchttemperatuur in 
de leefzone waarschijnlijk hoger zijn dan die nabij de ramen. Voor de keuze van de 
voorzetbeglazing is een benadering van het condensatierisico, zoals hier gegeven, volgens 
ons verantwoord. 
 
 
2.1. Enkele voorzetbeglazing 
 
Er zijn voorbeelden te geven van situaties waarin enkel glas als voorzetbeglazing is 
toegepast. Deze is dan meestal in een zogenaamde museale opstelling geplaatst, 
gecombineerd met ventilatie met binnenlucht, om de condensatie aan het glas-in-lood 
paneel te voorkomen. Het glas-in-lood paneel is dan een vlak van min of meer gelijke 
temperatuur, gelijk aan die van de binnenlucht. Onder deze omstandigheden kan nog wel 
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condensatie aan de binnenzijde van de voorzetbeglazing plaatsvinden, maar het glas-in-
lood paneel blijft over het algemeen droog. 
Om deze situatie goed te laten functioneren worden wel voorwaarden gesteld aan de 
ventilatiemogelijkheden [Oidtman 1994]. Zo dient de breedte van de spouw tussen 
voorzetbeglazing en glas-in-lood paneel niet kleiner te zijn dan 40 mm. Maar ook de hoogte 
van de ventilatiespleten aan onder- en bovenzijde, waardoor binnenlucht wordt toegevoerd 
en afgevoerd, dienen in de orde grootte te zijn van 20 mm. Deze eisen komen voort uit de 
aard van de luchtstroming, die ontstaat door het verschil in temperatuur aan de boven en 
onderzijde van het paneel ter plaatse van de ventilatiespleten. Indien de afmetingen van de 
luchtspouw en/of de openingen waardoor de lucht in- en uittreedt te klein zijn, dan wordt de 
stromingsweerstand zo groot dat de luchtstroming niet op gang komt. 
In de actuele situatie is het moeilijk om aan bovengenoemde voorwaarden te voldoen. De 
totale diepte die overschiet voor de constructie van de voorzetbeglazing is ca. 45 mm. Het is 
evident dat er geen sprake is van een voldoende diepe luchtspouw. Ook de toe- en 
afvoeropeningen voor de ventilatielucht zijn kleiner dan aangegeven in de bovenstaande 
voorwaarden. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor de twee decennia van 1981 t/m 2000. Uit deze 
berekeningen wordt de conclusie getrokken dat er gedurende te lange tijd condensatie op 
zal treden aan de binnenzijde van de enkele voorzetbeglazing waardoor de spouw 
gedurende bepaalde perioden vochtig wordt zie figuur 2. 
 

 
 
Figuur 2: De berekening van het condensatierisico als functie van de buitenlucht-
temperatuur. In de rechter grafiek het aantal uren dat condensatie op zal treden aan de 
binnenzijde van de voorzetbeglazing in het geval van enkel glas 
 
De spouw die resteert na het aanbrengen van de voorzetbeglazing is zo smal, dat er slechts 
sprake zal zijn van een zwak geventileerde spouw. Om deze reden moet condensatie in de 
spouw tot een minimum worden beperkt omdat in een periode dat droging kan optreden het 
vochttransport van de spouw naar binnen slechts zeer langzaam zal geschieden. Het 
resultaat kan zijn dat er (door het langdurig vochtig klimaat) een blijvende vervuiling aan de 
binnenkant van de spouw kan ontstaan, bijvoorbeeld door aangroei van algen. Het is 
bovendien niet wenselijk om condensafvoeropeningen naar buiten te maken. 
 
 
2.2. Dubbele voorzetbeglazing 
 
Het zal duidelijk zijn dat aan de voorwaarden voor ventilatie, zoals hierboven is aangegeven, 
ook in het geval van dubbel glas als voorzetbeglazing niet wordt voldaan. Maar in dit geval 
kan met heel weinig of geen ventilatie worden volstaan als het condensatierisico aan het 
binnenblad van het glas-in-lood paneel maar afwezig is. De berekeningen laten zien dat 
gedurende maximaal 1 % van de tijd (op jaarbasis) condensatie is te verwachten aan de 
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binnenzijde van de voorzetbeglazing, zie figuur 3. Op het glas-in-lood paneel is geen 
condensatie te verwachten.  
 

 
 
Figuur 3: De berekening van het condensatierisico als functie van de buitenlucht-
temperatuur. In de rechter grafiek het aantal uren dat condensatie op zal treden aan de 
binnenzijde van de voorzetbeglazing in het geval van dubbel glas 
 
 
2.3. Tot slot 
 
Er is nagegaan of de constructie waarmee de beglazing wordt bevestigd - messing 
hoofdbruggen, dekbruggen en bouten - een koudebrug vormt die aparte aandacht nodig 
heeft. Hiertoe zijn met het computerprogramma Trisco [Trisco 2002] enkele berekeningen 
uitgevoerd. Deze berekeningen laten zien dat de constructie geen koudebrug van betekenis 
vormt. De temperatuurfactor1 wordt geschat op 0,56 en is hiermee hoger dan de minimale 
waarde van 0,5 die vanuit de regelgeving noodzakelijk is. In figuur 4 is het resultaat van een 
berekening grafisch weergegeven. In deze figuur is een deel van de constructie uitvergroot. 
Voor de berekening is een buitentemperatuur van -10 ºC aangehouden. De 
binnenluchttemperatuur bedroeg 20 ºC. De oppervlaktetemperatuur aan de binnenzijde van 
de plaats waar de messing bout door de constructie steekt is ca. 7 ºC. 
Om in afvoer van vocht uit de spouw tussen voorzetbeglazing en het glas-in-lood paneel te 
voorzien, wordt aangeraden om ventilatie van de spouw mogelijk te maken. De openingen 
aan de bovenzijde zijn daarbij het belangrijkste omdat de luchtstroming in de spouw van 
boven naar beneden zal plaatsvinden. Zie figuur 1. De openingen aan de bovenzijde moeten 
qua doorsnede nagenoeg even groot zijn als die aan de onderzijde. 
De afdichting van de voorzetbeglazing in het kozijn is van belang om infiltratie van 
buitenlucht te voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat hinderlijke tocht ontstaat. 
Bovendien wordt voorkomen dat door afkoeling van het glas-in-lood paneel hierop 
condensatie ontstaat. 
Als gevolg van het temperatuurverschil tussen de binnenlucht en de oppervlaktetemperatuur 
van het glas-in-lood paneel zal er in de kerk een luchtstroming ontstaan. In de winterperiode 
zal deze luchtstroming naar beneden gericht zijn en mogelijk hinderlijke tocht kunnen 
veroorzaken (koudeval). De snelheid van deze stroming hangt niet alleen af van het 
genoemde temperatuurverschil maar ook van de hoogte van het raam. Bij een raamhoogte 

                                                
1 De temperatuurfactor f van een gebouwdetail is een dimensieloos getal met als definitie: het 
quotiënt van het verschil in temperatuur tussen binnenoppervlak (Tbo) en buitenlucht (Te) en het 
verschil tussen binnentemperatuur (Ti) en buitentemperatuur, in formule: (Tbo-Te)/(Ti-Te). Het kan 
voorgesteld worden als de laagste binnenoppervlaktetemperatuur, wanneer de buitentemperatuur 
gelijk is aan 0 °C en de binnentemperatuur gelijk is aan 1 °C. De factor wordt gebruikt voor het 
inschatten voor de kans op oppervlaktecondensatie en mogelijk schimmelvorming. 
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van 4 m en toepassing van voorzetbeglazing van dubbel glas, is de snelheid van de 
koudeval ca. 0,4 m/s bij een buitentemperatuur van -18 °C. Bij toepassing van enkele 
voorzetbeglazing kan deze snelheid oplopen tot 0,5 m/s. Bij meer gemiddelde 
buitenomstandigheden (6°C) zal de snelheid van de koudeval in de orde grootte van 0,2 m/s 
en 0,3 m/s zijn voor respectievelijk dubbele en enkele voorzetbeglazing. 
 

 
 

 

Figuur 4: De temperatuurverdeling aan de buitenzijde (links) en aan de binnenzijde (rechts) 
 
De consequentie van de overwegingen hierboven is dat een enkele voorzetbeglazing niet in 
aanmerking komt als een geschikte methode om condensatie op het glas-in-lood paneel te 
voorkomen. Bovendien is er sprake van meer tocht bij de toepassing van enkele 
voorzetbeglazing. 
Samengevat formuleren wij ons advies om dubbele voorzetbeglazing toe te passen om 
condensatie, problemen die daar het gevolg van kunnen zijn en ook tochtproblemen te 
voorkomen. 
 
 
3. Het aanbrengen van een pleisterafdekking op het gewelf 
 
Door het afdekken van het gewelf met een pleisterlaag wordt het gewelf dicht gemaakt. Het 
is van belang om te weten of dit nadelige consequenties heeft voor de gewelfschilderingen. 
Vooral het gedrag van de nieuwe constructie met betrekking tot de vochthuishouding is van 
groot belang voor de gewelfschilderingen. 
Het is namelijk mogelijk om voor de afdekpleister een isolerende laag te gebruiken. De 
vraag is of de isolerende eigenschappen van deze afdekpleister een gunstig effect hebben 
op de vochthuishouding. In ieder geval moet worden vermeden dat er condensatie in of op 
het gewelf (en dus de gewelfschilderingen) ontstaat. 
Er zijn berekeningen uitgevoerd die inzicht verschaffen in de vochthuishouding van het 
gewelf. Deze berekeningen zijn gedaan met behulp van het computerprogramma WUFI 
[Künzel 1994, 1995]. Dit is een computerprogramma voor de gelijktijdige berekening van 
warmte- en vochttransport in bouwconstructies die uit meerdere lagen bestaan. 
De aanpak is als volgt. Eerst wordt de oorspronkelijke situatie doorgerekend, dat wil zeggen 
de gewelfconstructie bestaande uit twee lagen: (van buiten naar binnen) 15 cm mergel en 
2 cm kalkpleister, waarop de schilderingen zijn aangebracht. Daarna wordt de nieuwe 
situatie doorgerekend waarbij aan de zolderzijde een 5 cm dikke afdekpleister is 
aangebracht. Voor deze afdekpleister wordt in de berekeningen zowel een isolerende als 
een ‘normale’ laag gekozen. 
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Voor de isolerende versie wordt gekozen voor Calcium Silicaat, deze heeft een 
warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,065 W/(m·K). De niet-isolerende pleisterlaag bestaat uit 
een tras- en kalkpleister met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,7 W/(m·K). 
Voor de omgevingscondities (luchttemperatuur en luchtvochtigheid) wordt gekozen voor een 
sinusvormig verloop (buitenluchttemperatuur tussen 0 en 28 ºC en RV tussen 30 en 
90 % RV, binnenluchttemperatuur en RV tussen resp. 16 en 18 ºC en 30 en 70 %RV). Om 
de eventuele effecten over een langere periode te beoordelen beslaat de rekenperiode een 
tijdspanne van 6 jaar. Hierbij zij opgemerkt dat het gekozen verloop van luchttemperatuur en 
luchtvochtigheid een ‘worse case’ scenario representeren. 
De schematische opzet van de constructie in de oorspronkelijke situatie is weergegeven in 
figuur 5. In figuur 6 is de constructie met een afdeklaag weergegeven. In de figuren is 
aangegeven waar zich de ‘monitor’ posities bevinden. Voor deze posities wordt uitgerekend 
wat het lokale verloop van temperatuur en relatieve vochtigheid is. Ook wordt het 
vochtgehalte op deze posities uitgerekend. Een cruciale positie is het grensvlak van de 
pleister onder het gewelf (kerkzijde) en het mergel van het gewelf (monitor positie 1). De 
andere monitor positie (2) is aan de zolderzijde van het mergel van het gewelf (exterior). 
 

 
 
3.1. De oorspronkelijke situatie 
 
De berekeningen van de oorspronkelijke situatie laten zien dat de schommelingen in 
temperatuur en vochtigheid op het grensvlak van mergel en binnenpleister weliswaar groot 
zijn, maar dat er geen condensatie optreedt. De vochtinhoud van de pleister aan het gewelf 
is laag (< 5 kg/m3). Deze resultaten stemmen overeen met de waarneming dat er geen 
condensatieproblemen zijn geconstateerd aan het gewelf. 
 
 
3.2. Een isolerende pleister 
 
De berekeningen met een isolerende pleister laten zien dat gedurende langere tijd de 
relatieve vochtigheid op het grensvlak van mergel en binnenpleister 100 % is. Hier zal in de 
zomerperiode condensatie optreden die voor ongewenste effecten kan zorgen aan het 

 
Figuur 5: De schematische opzet van de 
constructie in de oorspronkelijke situatie  

Figuur 6: De schematische opzet van de 
constructie met een afdeklaag van Calcium 
silicaat. Bij toepassing van een tras- en 
kalkpleister geldt dezelfde opzet  
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gewelf. Deze condensatie is een gevolg van de lagere temperatuur van het gewelf onder de 
isolerende laag en de relatief hoge vochtigheden in de zomersituatie. 
Een ander nadelig effect van deze situatie is dat de uiteinden van de balken van de kap, die 
opliggen op de buitenmuren, deel uitmaken van deze koudebrug en bijgevolg gedurende 
een groot deel van de tijd nat kunnen worden als gevolg van condensatie. 
 
 
3.3. Een tras- en kalkpleister 
 
De berekeningen met een tras- en kalkpleister laten zien dat de schommelingen in 
temperatuur en vochtigheid op het grensvlak van mergel en binnenpleister weliswaar groot 
zijn, maar dat er geen condensatie optreedt, de RV blijft onder de 100%. De schommelingen 
zijn kleiner dan in de oorspronkelijke situatie. De conclusie is gerechtvaardigd om aan te 
nemen dat er bij toepassing van tras- en kalkpleister geen nadelige effecten als gevolg van 
condensatie zullen optreden. 
 
 
4. Het ontwerp van de klimaatinstallatie 
 
De klimaatinstallatie dient ertoe om in de kerk een basis binnenklimaat te realiseren, vooral 
gericht op het in stand houden van het monumentale gebouw en haar monumentale 
interieur, waaronder monumentale schilderingen op wand en gewelven. Het basisklimaat 
dient tevens voor het verhuurbaar maken van de kerk. Bovendien zal de klimaatinstallatie 
ook voor de bestemming van de kerk als wetenschappelijke boekhandel een binnenklimaat 
moeten bieden dat voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit deze nieuwe functie. 
Hierbij wordt aangemerkt dat bij de interpretatie van comforteisen rekening dient te worden 
gehouden met het bijzondere karakter van het gebouw. 
Een bijzonder punt van aandacht is de horecafunctie op het koor aan de oostgevel van de 
kerk. Hier wordt bij de interpretatie van de rekenresultaten speciaal gelet op de 
comfortcondities. Het koor wordt namelijk omringd door hoge muren met hoge ramen, een 
situatie waar gemakkelijk als gevolg van koude luchtstroming langs de muren en ramen een 
oncomfortabele luchtstroming kan ontstaan. 
Aangezien als gevolg van restauratiewerkzaamheden indertijd geen meting van het 
infiltratievoud2 uitgevoerd kon worden, wordt gebruik gemaakt van de aanwezige ervaring en 
kennis uit vergelijkbare projecten om een betrouwbare waarde van het infiltratievoud te 
schatten [Schellen 2002]. 
Ook ten aanzien van de fysische materiaaleigenschappen van de wanden van de kerk geldt 
dat gebruik gemaakt is van de aanwezige databanken. Onderzoek aan monsters van de 
materialen, om de fysische materiaaleigenschappen te meten, was niet voorzien in de 
opdracht. 
De keuze van de installatie heeft ook effect op de relatieve vochtigheid. Om deze effecten in 
kaart te brengen kan bijvoorbeeld berekend worden wat de effecten van koude 
winteromstandigheden zijn op de relatieve vochtigheid in het kerkvolume en hoe de 
installatie daarop kan anticiperen. Gezien de stand van de restauratiewerkzaamheden ten 
tijde van de opdrachtverlening kon ook de vochtigheidstoestand van de kerk en de 
constructie niet meer gekwantificeerd worden. Hiervan is eveneens op basis van ervaring en 
kennis een schatting gemaakt. 
Op grond van ervaring, opgedaan in vele kerken, kan al worden vastgesteld dat een 
combinatie van vloerverwarming als basisverwarming en aanvullende luchtverwarming de 
meeste kans zal bieden op het realiseren van een geschikt binnenklimaat. Deze keuze 
vormde de basis voor de berekeningen die uitgevoerd zijn. Om ongunstige lokale 
                                                
2 Naast gewenste luchtverversing treedt door infiltratie van buitenlucht door naden en kieren 
ongewenste luchttoetreding op. Deze ongewenste luchttoetreding wordt uitgedrukt in het 
infiltratievoud en heeft als eenheid het aantal luchtwisselingen per uur. 
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luchtstromingen te vermijden zal de vloerverwarming zich over het gehele oppervlak van de 
kerk uitstrekken. 
Een ander voordeel van vloerverwarming is de contactwarmte die via de voeten wordt 
overgedragen en voor een behaaglijke waarneming zorgt. 
Door middel van Computational Fluid Dynamics (CFD) berekeningen is de te verwachten 
luchtstroming in kerk en boekhandel aangetoond. Er is dan vooral gelet op de te verwachten 
temperatuurstratificatie in het kerkvolume. De werkzaamheden bestonden onder meer uit 
het invoeren van de 3D geometrie van een (vereenvoudigd) model van de kerk in het CFD 
simulatieprogramma Fluent (Fluent 2003) en het doorrekenen van een aantal varianten. 
Met behulp van het bij ons ontwikkelde rekenprogramma HAMBASE [de Wit 2003, 2006] is 
voor een aantal varianten berekend wat het te verwachten verloop van luchttemperatuur, 
vloer- en wandtemperatuur en luchtvochtigheid zal zijn over een langere periode 
(stookseizoen, zomerseizoen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van klimaatgegevens die zijn 
verzameld door het KNMI. 
Tijdens de uitvoering van de berekeningen is intensief overleg geweest met de 
installatieadviseur. 
 
 
4.1. Eisen te stellen aan luchttemperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid 
 
Er zijn twee zaken waarvoor eisen opgesteld kunnen worden ten aanzien van de 
luchttemperatuur: luchtvochtigheid en luchtsnelheid. Dat is enerzijds voor de muur- en 
gewelfschilderingen en anderzijds voor de medewerkers en bezoekers van de boekwinkel. 
Voor de muur- en gewelfschilderingen is dat niet zo kritisch, de marge voor temperatuur en 
vochtigheid is ruim (groter dan bijvoorbeeld voor houten kunstobjecten). 
Voorkomen moet worden dat gedurende langere tijd (weken) de relatieve vochtigheid laag is 
(<30 %) waardoor droging van de stuclaag optreedt en deze zou kunnen barsten.  
De luchtsnelheid is niet zo relevant, behalve indien in de luchtstroom stof meegenomen 
wordt en afzetting van dit stof op de schilderingen kan plaatsvinden. 
Voor de medewerkers en bezoekers moet de temperatuur in de winterperiode niet onder 
19 °C komen. De acceptabele luchtsnelheid is afhankelijk van de temperatuur van de 
luchtstroom en de turbulentieintensiteit ervan. Deze laatste waarde is met de uitgevoerde 
simulaties niet vast te stellen en zou achteraf experimenteel moeten worden bepaald. 
Echter, gezien de toepassing van wervelroosters in de vloer van de kerk is te verwachten 
dat de turbulentieintensiteit laag genoeg zal zijn. Bij een luchttemperatuur die zal variëren 
rond de 20 °C (winter) en 22 °C3 (zomer) is aan de luchtsnelheid een acceptabele 
voorwaarde te geven van ca. 0,15 m/s respectievelijk 0,20 m/s. 
 
 
4.2. Berekeningen met behulp van Fluent 
 
Deze berekeningen geven een driedimensionaal beeld van het verloop van luchtsnelheid en 
luchttemperatuur. De randvoorwaarden van het kerkvolume zijn constant, dat wil zeggen de 
vloer-, wand- en raamtemperatuur hebben een vaste waarde tijdens de berekening. Ook de 
inblaascondities van de lucht zijn constant, zowel in luchtsnelheid als in -temperatuur. De 
oppervlaktetemperatuur van glas, wand, gewelf en vloer zijn geschat door berekeningen met 
HAMLAB. Het zijn de minimaal optredende temperaturen bij een berekening over de 
betreffende periode. 
Bij de rekenvarianten is gevarieerd in seizoen, vloerverwarming (aan/uit, 
oppervlaktetemperatuur), luchtverwarming (aan/uit, hoeveelheid lucht, temperatuur van de 

                                                
3 Dit getal stamt uit de periode vóór de ingebruikneming van de kerk als boekhandel. Inmiddels is 
gebleken dat in de afgelopen warme periode de luchttemperatuur niet veel afwijkt van de 
buitentemperatuur. Zie paragraaf 0. 
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lucht). Voor het vloeroppervlak wordt onderscheid gemaakt tussen het oppervlak van de 
gehele kerk in- of exclusief het oppervlak van het koor aan de oostgevel van de kerk. 
De simulaties waarin alleen vloerverwarming wordt toegepast laten zien dat er een sterke 
continue luchtstroming in stand wordt gehouden van de vloer tot aan het gewelf. Dat strookt 
met onze ervaring [Schellen 2002]. Door deze grote wervels wordt gemakkelijk stof 
getransporteerd van de vloer (en leefzone) naar het gewelf waar dit op den duur kan leiden 
tot vervuiling van de schilderingen. Bovendien kan deze stroming zorgen voor een 
oncomfortabel klimaat in de leefzone. Deze wervels worden sterker naarmate de 
vloertemperatuur hoger wordt. 
Als oplossing wordt vaak gekozen voor een combinatie van vloer- en luchtverwarming 
waardoor het temperatuurverschil in de hoogterichting (temperatuurstratificatie) afneemt. 
 
 
4.3. Berekeningen met HAMBASE 
 
Met HAMBASE is vooral gekeken naar het verloop van de temperatuur en relatieve 
vochtigheid in de kerk. De resultaten van deze berekeningen worden gepresenteerd aan de 
hand van een diagram waarin is af te lezen of de berekende combinatie van temperatuur en 
relatieve vochtigheid binnen bepaalde grenzen ligt. Ook is in dit diagram te zien hoeveel 
procent van de tijd deze combinaties buiten het comfortgebied liggen. De grenzen van dit 
comfortgebied zijn afhankelijk van de gehanteerde norm. In dit onderzoek is gebruik 
gemaakt van de veel toegepaste grenzen voor temperatuur minimaal 20 °C en maximaal 
26 °C en voor de relatieve vochtigheid minimaal 30% en maximaal 70 %. Gezien het 
interieur van de kerk en het toekomstige gebruik zijn deze grenzen veilig. Hoewel 26 °C erg 
hoog is voor een kerk (constructie met massieve dikke muren) is deze waarde hier toch 
aangehouden. Uit de resultaten blijkt dat de maximale temperatuur niet hoger wordt dan 
22 °C. 
In figuur 7 staat een voorbeeld van de resultaten van een berekening met HAMBASE, 
uitgezet in een combinatie van een mollierdiagram en vier histogrammen [Martens 2005]. In 
deze figuur is op de horizontale as het absolute vochtgehalte uitgezet. Dit is de hoeveelheid 
vocht in grammen dat zich in één kilogram (droge) lucht bevindt. Op de verticale as staat de 
temperatuur aangegeven (in °C). De gebogen lijnen zijn lijnen van constante relatieve 
vochtigheid, van 0 tot 100 %, in stappen van 10 %.  
Elke berekende uurwaarde wordt een puntje in het diagram, een weekgemiddelde is een 
cirkel, sterretje, driehoek of kruisje. De kleuren geven de verschillen tussen de seizoenen 
aan. 
Aan de kleur van een punt is te zien hoe vaak een gemeten combinatie van temperatuur en 
relatieve vochtigheid in dit punt ligt (hoe dieper de kleur is, hoe vaker deze combinatie 
voorkomt). De blauwe lijnen geven de van te voren bepaalde klimaateisen aan. Onder in het 
mollierdiagram is weergegeven wat deze eisen zijn. 
De klimaateisen verdelen het mollierdiagram in negen vlakken. Rechts in het diagram wordt 
vijfmaal een 3x3-matrix afgebeeld, die overeenkomt met deze verdeling. Elk getal geeft aan 
hoeveel procent van de berekende punten zich in het betreffende deel van het 
mollierdiagram bevindt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de gehele periode en de 
verschillende seizoenen. 
De histogrammen rechts naast het mollierdiagram geven de verdeling van de maximale 
veranderingen aan. Dit zijn temperatuurveranderingen per uur, relatieve 
vochtigheidveranderingen per uur, temperatuurveranderingen per etmaal en relatieve 
vochtigheidveranderingen per etmaal.  
De waarden in de histogrammen zijn uitgerekend, door voor elke berekende waarde terug te 
kijken naar het afgelopen uur of het afgelopen etmaal. Het verschil tussen de maximale en 
minimale waarde in die periode is berekend. Een heel klein getal geeft een constant klimaat 
weer, een heel groot getal een sterk fluctuerend klimaat. In de grafieken wordt weergegeven 
hoe vaak veranderingen met een bepaalde grootte zijn voorgekomen. 



 - 10 -

Omdat de simulaties in dit geval zijn uitgevoerd in tijdstappen van 1 uur, zijn de 
histogrammen die de variatie in een uur weergeven niet interessant. 
 

 
 

Figuur 7: Het binnenklimaat gedurende een gemiddeld jaar zonder verwarming in de kerk 
 
 
4.1. Eindconclusie 
 
De muur- en plafondschilderingen zijn minder gevoelig voor veranderingen in 
luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid dan bijvoorbeeld houten historische 
voorwerpen. Uit de berekeningen blijkt dat het niet is te verwachten dat zich langdurig een 
lage luchtvochtigheid voordoet waardoor de plafondschilderingen schade op zouden kunnen 
lopen. 
Het binnenklimaat in de boekenwinkel is op een acceptabel niveau te brengen met een 
combinatie van vloer- en luchtverwarming. Een situatie met alleen vloerverwarming is geen 
goede oplossing. Dit heeft nadelige luchtstromingen tot gevolg, zowel ten aanzien van het 
comfort, maar ook voor wat betreft het transport van stof van de vloer naar het gewelf. 
In perioden van milde buitenklimaatcondities (voorjaar / zomer) kan het gebruik van alleen 
luchtverwarming in een goed binnenklimaat resulteren.  
Door de luchtverwarming zo uit te voeren dat met instelbare luchthoeveelheden ingeblazen 
kan worden (100 %, 50 %) en met variabele temperatuur (<40 °C) ontstaat voldoende 
bandbreedte om onder de verschillende buitenomstandigheden een acceptabel 
binnenklimaat in de kerk te realiseren. In de herfst en winter zal het gelijktijdig gebruik van 
de vloer- en luchtverwarming noodzakelijk zijn, de oppervlaktetemperatuur van de vloer 
moet daarbij onder 25 °C blijven. In perioden van strenge koude mag deze temperatuur 
incidenteel oplopen tot 28 °C. 
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4.5. De huidige situatie 
 
In het onderzoek dat is uitgevoerd is de nadruk gelegd op berekeningen in de periode dat 
verwarming noodzakelijk is. Dit is een gevolg van het feit dat de bij ons bekende problemen 
in monumenten zich vooral manifesteren in deze periode. Om deze reden is de 
zomersituatie nauwelijks aan bod gekomen. 
Bij het gebruik van de kerk als boekhandel wordt - achteraf - duidelijk dat de ‘natuurlijke’ 
tegenstelling tussen monument en winkel een belangrijke rol speelt.  
Zo is de actuele interne warmtebelasting als gevolg van verlichting veel groter dan tijdens de 
berekeningen aangenomen. 
Een andere warmtebelasting tijdens de zomer van 2007 werd gevormd door de afwezigheid 
van een tochtportaal, waardoor een grote luchtstroom van warme lucht van buiten naar 
binnen mogelijk werd. De reden voor de afwezigheid van het tochtportaal is de langdurige 
procedure rond de verlening van de bouwvergunning ervan. De verwachting is dat het 
tochtportaal dit jaar nog gerealiseerd kan worden. 
De gevolgen van de hoge luchttemperatuur en bijgevolg hoge vochtinhoud van de lucht 
kunnen resulteren in (inwendige) condensatie aan (in) het gewelf in het koude seizoen. 
Door de forse luchtstroming kan er gemakkelijk stoftransport naar het gewelf plaatsvinden 
met plaatselijk vervuiling als gevolg. 
Op dit moment wordt gewerkt aan plannen om het warmte-probleem van twee kanten te 
benaderen: Enerzijds aan de luchtbehandeling door het toevoegen van koeling en het 
verhogen van de maximale luchthoeveelheid die wordt ingeblazen. 
Anderzijds het verminderen van de warmtebelasting door energiezuinigere verlichting. 
Daarnaast wordt nog onderzocht of het toepassen van vloerkoeling mogelijk is. 
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HERBESTEMMING ABDIJHOEVE CISTERCIËNZERINNENABDIJ HERKENRODE 
(B) 

 
Herman van Meer, architect, Team herman van meer, architecten & co, Hasselt 
 
 
0. Abstract 
 
Aan de hand van het restauratieproject ‘Abdijhoeve Herkenrode’ te Kuringen-Hasselt, dat 
aangevat werd in 1998 en tot op heden 2007 nog doorloopt, wordt de ontwerpstrategie van 
het team herman van meer – architecten & co uiteengezet. De ontwerpstrategie van het 
team herman van meer bestaat erin het gebouw of het monument en zijn omgeving te 
(h)erkennen als drager van menselijke natuur doorheen de tijd. De relatie met het verleden 
is voor het team geen statisch gegeven, maar een ‘dialectisch spanningsveld’. Het gebouw 
wordt geïnterpreteerd als een ‘brug’ in de tijd waardoor een invulling enkel gebeurt vanuit de 
dialoog. Het team stelt de bestaande en de nieuwe context steeds in vraag. De rode draad 
die gevolgd wordt is de betrachting een diepgaand, gericht inzicht te verkrijgen op de diverse 
aanwezige vlakken, om vanuit de kennis op dit ogenblik, op creatieve wijze tot een ontwerp 
te komen, dat zoveel mogelijk wortels terug tot leven brengt. 
 
 
1. Korte historiek 
 
De stichting van de abdij van Herkenrode wordt toegeschreven aan Geeraard, graaf van 
Loon (1171-1194), die in 1182 zijn goed Herkenrode schonk aan een zekere broeder 
Hendrik om er een klooster voor Cisterciënzerinnen te stichten. 
Als kloostergemeenschap werd Herkenrode in 1217 officieel opgenomen in de orde van 
Citeaux  en was zo de eerste vrouwenabdij van deze orde in de Nederlanden. 
De 14e en 15e-eeuw waren perioden van achteruitgang  
Onder abdis Mechtildis van Lechy werd de abdij in de 16e-eeuw grondig verbouwd en kwam 
ze opnieuw tot grote bloei.  
Na verscheidene tegenslagen zoals plunderingen en brandstichting op het einde van de 
16e- en begin van de 17e-eeuw werd onder abdis Anne-Catherine de Lamboy de abdij 
hersteld en kende ze een tweede bloeiperiode? Fig. 1, 2 en 3. Het is tijdens haar bewind 
dat, naast de andere hoevegebouwen in steen, in 1656 de tiendenschuur werd gebouwd 
(wapenschild in de kopgevel van de tiendenschuur).  
In de 18e-eeuw was Herkenrode een van de rijkste abdijen van de het prinsbisdom Luik en 
de zuidelijke Nederlanden. In 1768 gaf abdis Anne de Croy aan architect Laurent-Benoit 
Dewez(1731-1812) opdracht een geheel nieuwe abdij te bouwen. Alleen de nieuwe 
residentie van de abdis werd gerealiseerd, alsook een grondige verbouwing van de 
abdijhoeve. Enkel de tiendenschuur, de funderingen en een stuk buitengevel (noordgevel en 
de helft van de westgevel) van de hoeve van 1656 werden behouden. 
Op 13 december 1796 werd de abdij verlaten en hield ze op te bestaan. 
Op 17 februari 1797 werd de abdij publiek verkocht, waarna ze meer en meer aftakelde. 
In het najaar van 1972 kochten de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf de 
abdisverblijven en het landschappelijk park. In 1973 werd het 18e-eeuwse abdisverblijf 
ingericht als bezinningshuis en in 1976 werd beslist een nieuw klooster te bouwen dat in de 
loop van de tachtiger jaren werd gerealiseerd. 
In het voorjaar van 1998 kocht de Vlaamse Gemeenschap het overblijvende deel van het 
domein Herkenrode, met inbegrip van de er op staande gebouwen, te weten de 
hoevegebouwen, de molen, de tuiltermolen ... 
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Figuur 1: Abdijhoeve Herkenrode, zicht 
vanuit zuid-west, met stallingen, koetshuis, 
hoektoren, poortgebouw 
 

 
Figuur 2: Zicht vanuit zuid-oost, met 
hoektoren, poortgebouw, paardenstallen, 
slotmuur 
 

 
 

Figuur 3: Zicht vanuit noord-west, met Tiendenschuur, stallingen, koetshuis, hoektoren 
 
 
2. Masterplan 
 
2.1. Algemeen (de identiteit van Herkenrode) 
 
Centraal in de benadering van de site Herkenrode met al haar componenten staat de fysieke 
en psychische levenskwaliteit van de mens die met de natuur en met het overgeleverde 
cultuurlandschap in harmonie leeft. De gebouwen en het landschap van het toekomstige 
Herkenrode vormen één naadloos geheel. 
Het harmonieuze samenspel van landschap en gebouwen zal mede de eigenheid van 
Herkenrode uitmaken. Centraal staat daarin het streven van de mens naar levenskwaliteit en 
naar spirituele zingeving. De middelen om dat op de site te realiseren zijn: 

• de ecologische omgang met het landschap (de aarde, de flora, de fauna), 
• het passende gebruik dat mensen van het bouwkundig erfgoed en de site als geheel 

maken en waarbij ‘gezondheid’ in een brede betekenis, ‘gastvrijheid’ en ‘verblijf’ 
centrale begrippen zullen zijn, 

• het mede-delen van de geschiedenis en de geest van de plek aan gasten en 
bezoekers. 

Het eigene van de plek Herkenrode als abdij, zoals dat uit een historische én ruimtelijke 
lectuur van de site naar voren komt, is een factor van belang. De eigenheid houdt in: 
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• dat er gebouwen werden opgetrokken waarin in gemeenschap werd gewoond en 
gewerkt en waar een geloof werd beleden, in principe volgens de over heel Europa 
geldende cisterciënzerregels, 

• dat een abdij als Herkenrode in haar wijde omgeving een centrumfunctie vervulde als 
essentiële knoop in een aantal netwerken die nauw met elkaar verbonden waren: 
religieus, politiek, economisch, cultureel, landschappelijk, 

• dat het geheel autarkisch was, waarbij de bedenking past dat er mettertijd veel 
externe inkomsten waren. Daaronder verdienen met name de gronden van de abdij 
en de tienden die ze inden, vermelding. 

 

 
Figuur 4: Omgeving Abdijhoeve, Ferrariskaart, eind 18de eeuw 

 

 
 

Figuur 5: Masterplan, omschrijving projectgebied 
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De nieuwe omgang met Herkenrode moet op zichzelf voldoende getuigenis afleggen van 
hoe de beheerders door hun huidige initiatieven de geschiedenis voortzetten, de gebouwen 
als materiële dragers van historische informatie beschouwen, het landschap als ruimte voor 
ecologische mogelijkheden zien én terzelfder tijd publieken van onze tijd willen aanspreken. 
Wat de gebouwen betreft, zijn in Herkenrode de typerende kloosterarchitectuur van de 
cisterciënzers en de bijbehorende ruimtelijke ordening afleesbaar. Die gebouwen kunnen 
worden ingedeeld in vier kwartieren, met elk hun eigenheid. Ze vervullen samen drie 
functies: 
 
Functie 1: de economische functie 
- de abdijhoeve 
- de bedrijfsgebouwen 
(beide kwartieren waar werd gewerkt met het oog op de autarkie van de abdij) 
 
Functie 2: de spirituele functie 
Het spirituele gedeelte in het midden, met de kloosterpanden en de kerk 
 
Functie 3: de verblijfsfunctie 
De ruimtes waar werd gewoond, waar het beheer werd gevoerd en waar zich de contacten 
met de (adellijke) buitenwereld afspeelden. (Men moet hierbij bedenken dat de 
verblijfsruimten uit de cisterciënzerperiode momenteel deels [ook] de kloosterfunctie 
vervullen.) 
 
Dit weefsel, dat kan worden vergeleken met een stedelijk geheel, moet voor bezoekers 
opnieuw leesbaar gemaakt worden. Dat kan op impliciete en op expliciete wijze gebeuren. 
Binnen het duidelijke kader, het programma van functies en de concrete ruimtelijke invulling 
moet er voor het proces ‘Herkenrode’ een open einde strategie gevoerd worden. Die houdt 
in dat de huidige keuzes zo min mogelijk een hypotheek mogen leggen op eventuele 
wijzigingen, aanvullingen, correcties enz. die onder meer door maatschappelijke evoluties 
mettertijd aangewezen zullen blijken te zijn. Deze permanente mogelijkheid tot bijsturing en 
aanvulling geldt zowel voor de omgang met het bouwkundig erfgoed als voor het geplande 
cultuurlandschappelijk proces. 
De eigenheid van de Herkenrode-gebouwen zal bewaard en versterkt worden door de 
volgende gemotiveerde gedragslijn toe te passen: de potenties van de historische 
gebouwen blijven zoveel mogelijk bewaard en worden gerespecteerd. Dit betekent dat 
eventuele functies die niet verenigbaar zijn met deze potenties, een plaats zullen vinden in 
duidelijk herkenbare nieuwbouwruimtes. Met andere woorden: er komt in Herkenrode 
nieuwbouw met het oog op de nieuwe, hedendaagse functies die de site zal vervullen en die 
onverenigbaar zijn met de mogelijkheden van het huidige patrimonium. Nieuwbouw zal een 
aanvulling zijn bij de gegeven potentie van de nog bestaande, gerestaureerde gebouwen. 
 
 
2.2. Structuur 
 
Het project van de site Herkenrode is een levend geheel, maar wordt gestructureerd door 
strikte regels, bepaald door een inhoudelijke samenhang. Het is deze, als het ware rituele, 
samenhang die door het handhaven van zijn relaties, associaties, en hiermee 
samenhangende hiërarchie, organisatie en afleesbaarheid in de site schept en behoudt, 
terwijl continue evolutie en verandering volgens het concept welzijn van mens en natuur 
dynamiek geeft en behoudt. Dank zij de structuren de daarmee samenvallende helderheid 
worden steeds wisselende mogelijkheden opengehouden binnen een samenhangend 
stramien.  
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De structuur wordt bepaald door:  
- plekken met hun herkenbaar gebruik 
- scheiding en afbakening van plekken en gehelen 
- relaties,perspectief en verbindingen tussen plekken 
 
Gehanteerde middelen: 

Voor afbakening: 
- grachten 
-gesloten begroeiing: bomen, struiken of omheiningshagen 
-gebouwen 
-omheiningsmuren, vervolledigd met in de historie geplaatste hekkens 
-grondbehandeling 

 
Voor binding: 
-bruggen 
-poorten 
-pleinen 
-geaccentueerde openingen of "vensters op het landschap" 

 
De structuur is vertikaal gelaagd: 

• In het terrein door water en archeologie  
• vlak op het terrein doorwegen en pleinen  
• vertikaal op het terrein door gebouwen, wanden en hagen  
• overheen het terrein door onafhankelijk structurende elementen: bomenrijen, en 

‘zwevende’ terraspleinen of loopvlakken). 
 
 
2.3. Programma en gebruik 
 
De site Herkenrode bestaat uit diverse elementen die elk hun eigen gebruiks- en 
functieaccent krijgen maar binnen het geheel en samen een interfererende dynamiek 
bewerkstelligen. 
De belangrijkste bijdragende elementengroepen zijn: 
 
1. Het landschap zelf 
Het gebruik hiervan omvat volgende uitgangspunten: 
- de natuur zich ecologisch laten ontwikkelen en dit kenbaar maken en verduidelijken 
- de natuur op ecologische wijze zelf ontwikkelen voor productiedoeleinden, landbouw 
- het landschap zelf als recreatief gegeven gebruiken 
- het landschap en de natuur als educatief gegeven zowel in de richting van ecologie als van 
economie  gebruiken. 
 
2. De abdijomschrijving met haar bouwpatrimonium 
De nederzetting, binnen het landschap, als: 
- verblijfplaats en als geestelijke verblijfplaats 
- historisch educatief gegeven 
- cultureel gegeven 
- natuureducatief centrum 
- natuurverzorgend centrum 
- natuur bezoekend gegeven 
 
3. De onderscheiden gebruikszones binnen de historische abdijomschrijving. 
 
 
4. De hiërarchie en samenhang van de gebouwen binnen de gebruikszones. 
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Het gebruik van de site binnen het gebouwenpatrimonium is onderverdeeld in duidelijk 
herkenbare functiezones, welke gebaseerd zijn op het historisch gebruik en hierdoor ook 
hun natuurlijke herkenbaarheid behouden.  
Al naargelang de gebruikers van een bepaalde zone onderscheiden we binnen het geheel 
van de site twee herkenbare gebieden: 
Een eerder openbaar gebied, met: 
- een zone voor het natuur-economisch en natuur-educatief gebruik.  
- de zone die de geest van de site draagt en door het publiek bezocht wordt met een 

historisch- en cultureel-educatief gebruik, maar tevens de spirituele verwijzing in zich 
draagt 

- de eigenlijke bezoekerszone met een toeristisch-recreatief gebruik. 
 
Daarnaast, een gebied met een meer bewonend en meer spiritueel karakter, met: 
- de residentiële of verblijfszone van de basisgemeenschap 
- de logistieke zone, die de site in zijn functioneren ondersteunt. 
 
Tussen het openbare en meer residentiële gebied lopen duidelijke scheidingen: 
- vertikaal, onmiddellijk oostelijk en westelijk van de kernzone 
- horizontaal, noordelijk van de kernzone, haast samenvallend met de begrenzende rand 

van de site en zuidelijk de verbindingsloper. 
 

 
 
 

Figuur 6: MASTERPLAN - Landschappelijke projectstructuur 
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Figuur 7: MASTERPLAN – Functiezones Abdij 18e eeuw 

Figuur 8: MASTERPLAN – Vlekkenplan 
 

Figuur 9: MASTERPLAN - Vlekkenplan toegepast op de aanwezige gebouwen 
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De herkenbare functiezones zijn  
 
Westelijk: De economische zone, samenvallend met de boerderijgebouwen en hierdoor 
afgebakend. Omgeven door het economische landschap van de bijhorende kruidentuinen. 
Naast het natuur-economische educatief gebruik van kruidencentrum en kruidentuinen wordt 
deze functie vervolledigd met congresfunctie en gebouwen voor het ondersteunen van 
manifestaties die kaderen in het opzet van de site als geheel; 
 
Centraal: De zone die de geest van de site draagt, samenvallend met de archeologische 
site. Volledig omgeven door andere zones dus ook op dit vlak de kern vormend. 
 
 
Zuidelijk: De bezoekerszone: Opvang en horeca, met hierbij horend opvangfaciliteiten van 
vervoersmiddelen (fietsers, auto's van bewoners). 
Hier vindt de toestroom en opvang van de bezoekers plaats. Van hieruit worden zij naar de 
andere zones geleid. In deze zone vinden zij ook hun verpozing. 
Door het spreidende karakter van deze functie spreidt deze zone zich ook overlappend uit 
overheen aansluitende contactzones. 
 
De oostelijke, maar ook de noordelijke zone hebben een minder publiek karakter. 
 
Oostelijk: De verblijfszone, deze heeft verschillend georiënteerde "poten": 
- studie 
- "basis" van bewoners, nu ook de geschiedenis voortzettend als spirituele basis ingevuld 

door de kloostergemeenschap 
- verzorging 
- "tijdelijk verblijvenden bij de basisgemeenschap", ondermeer ingevuld door het huidige 

bezinningscentrum 
- parkzone (natuur bij het verblijf). 
 
Heel deze zone ondersteunt de kernzone die ook in oorsprong de geestelijke drager is van 
de site. 
 
Noordelijk: De logistieke zone: 
-  ondersteunt de site, ook in haar afbakening en begrenzing 
-  is draaischijf voor leveringen en onderhouds- of beheersvoorzieningen 
 
De verschillende functiezones interfereren met elkaar. Voor een schematische 
verduidelijking hiervan wordt verwezen naar het vlekkenplan, waar dit reeds aan bod is 
gekomen. 
 
a) De zone van de geestelijke drager 
Deze zone heeft in zijn voorkomen en gebruik een 3-ledige gelaagdheid: 
- Op en in de presentatie van het archeologisch veld zelf dat onder begeleiding 

bezoekbaar wordt gesteld - een laag "in"de grond. 
- De omgevende laag van het maaiveld, onder meer ter hoogte van het vroegere kerkhof 

en rondom de vroegere gebouwen, dat een soort "weide"-laag is, op de grond. 
- Een licht verhoogd looppad boven de grond, dat de kernplek omcirkelt. Dit verhoogd 

looppad is verbonden met de kernzone en de bezoekerszone. 
 
b) De verblijfszone 
Deze bestaat uit: 
- een agglomeraat van verblijfsvormen 
- een agglomeraat van gebouwen 
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- een agglomeraat van scherp afgelijnd aan elkaar aansluitende plekken die "plaats-"geven 
aan verschillende accenten in de functionele samenhang en is gelegen binnen de 
kernomgrachting. 

Ze vormt de begrenzende zone van de nederzetting tussen de kernzone van de geestelijke 
drager en de bij de nederzetting horende natuurzone bij het verblijven. 
 
De verschillende accenten zijn: 
- afsluitend, op de grens tussenkern- en verblijfszone: de langsgerichte gebouwen voor 

verblijf dat op onderzoek of geestelijke arbeid gericht is en waarin de vroegere 
zusterverblijven geïntegreerd zijn 

- in het midden, gesloten rondom zijn binnenplein: het klooster of gebouw van de dragende 
basisgemeenschap die hier verblijft. Deze bewoners vormen het levend en permanent 
aanwezige anker van de site in samenhang met de archeologische kernzone van de 
geestelijke drager. 

- ten zuiden, het perspectief van de bezoekerszone afsluitend: het nieuwe 
abdissenkwartier. Het gebouw wordt gebruikt voor tijdelijk verblijf op de site, in de geest 
van de site. 

- ten noorden: een geheel van gebouwen met in het midden de oude infirmerie, het 
gebouw waar verblijf gehouden wordt met de nadruk op verzorging in de geest van de 
site. 

 
Deze accentgebouwen hebben elk hun eigen omgevingsplek die specifiek afgelijnd en 
behandeld wordt. 
 
c) De economische zone 
De economische zone begrenst de site in het westen en bestaat uit 3 delen: 
- Aan de binnenzijde de binnenkoer van de abdijhoeve, draaischijf van alle activiteiten in 

de omsluitende gebouwen, afgesloten en met een muur met opening functioneel 
verbonden met de bezoekerszone. 

- De omsluitende gebouwen, gericht naar de binnenkoer en functionerend rond 3 
activiteitenaccenten: 

- het Natuurkenniscentrum, met het paviljoen als ankergebouw en als natuur-economisch 
/-educatief centrum fungerend 

- de Tiendenschuur als ankergebouw voor manifestaties 
- de Pachterswoning met haar administratieve functie, en erbij aansluitend het 

Poortgebouw 
- Poortgebouw: onthaalfunctie voor de hele site 

- rond de naar buiten toe gesloten boerderijgebouwen de zone met kruidentuinen 
 
De boerderijgebouwen liggen met andere woorden tussen omsloten draaischijf en  
omgevende ondersteuningsnatuur. 
 
d) De bezoekerszone 
De zone, geprangd tussen kernzone en buitenmuur, vormt de overlappende loper tussen  
de verschillende functionerende gehelen binnen de site. 
 
e) De logistieke zone 
De logistieke zone is geklemd tussen de tweede omsluitende gracht van de nederzetting en 
de Demer. 
Een open logistiek plein tussen logistieke gebouwen en molen geeft deze zone haar plek, 
zonder het doorwaaiende landschap van de Demervallei te onderbreken.  
De logistieke zone wordt functioneel direct verbonden door middel van de 
hoofdbedieningsweg van de site met het poortgebouw. 
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In de logistieke zone worden alle functies en gebouwen ondergebracht die het functioneren 
van de site op een of andere wijze mogelijk maken of ondersteunen. 
 
Mogelijke voorbeelden hiervan zijn: 
- het huisvesten van een organisatie die de toeristische uitbouw van de streek en de site 

organiseert of uitdraagt 
- gebouwen die op één of andere wijze nodig zijn voor het beheer van het landschap 
- stapelruimte voor basismateriaal voor het organiseren van de diverse manifestaties, in 

zoverre dit niet specifiek gehuurd wordt 
- verwerkingsbedrijfjes voor op de site gewonnen producten 
 
f) Nutsvoorzieningen 
Voorzieningen en leidingpatronen voor nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, gas, water, 
waterzuivering, telefonie, en dergelijke meer volgen de ontsluitingsgebieden en 
publiekszones. Met andere woorden, in de langsrichting worden zij zoveel mogelijk 
ondergebracht in de langse zone naar de horeca gebouwen en doorlopend tot op het 
binnenplein. In de dwarsrichting volgen ze de zone van de ontsluitingsweg van het 
poortgebouw naar de abdijmolen. 
 
Alleen waar noodzakelijk voor de verbinding met gebouwonderdelen of met bijhorende te 
voorziene nutsonderdelen in functie van b.v. waterzuivering, pompinstallatie, te integreren 
cabines voor nutsvoorzieningen en dergelijke, kunnen aftakkingen op deze nutsstructuur 
voorkomen. 
 

 
 
 

Figuur 10: MASTERPLAN - Structurering 
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Figuur 11: Zicht vanuit oosten: poortgebouw, stallingen, koetshuis, tiendenschuur 
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0. Abstract 
 
Om een intensief gebruik van de voormalige stalvleugels en het koetshuis van de Park Abdij 
te Heverlee als kantoorgebouw toe te laten was het noodzakelijk om belangrijke structurele 
ingrepen uit te voeren. Door jarenlange leegstand was een belangrijke aftakeling van de 
houten vloer- en dakstructuren opgetreden, evenals van de metselwerkmuren. Een 
uitgebreid vooronderzoek werd uitgevoerd om de noodzakelijke interventies in kaart te 
kunnen brengen voor de geplande functiewijziging. De uiteindelijke restauratiewerken 
werden uitgevoerd in 2003 - 2004. Deze bijdrage beschrijft het vooronderzoek, het ontwerp 
van de consolidatiemaatregelen, evenals de uitvoering van de structurele ingrepen. 
 
 
1. Inleiding – MASTERPLAN - kort historisch overzicht STALVLEUGELS 
 
De Park Abdij werd gesticht in 1123 als Norbertijnenabdij (Stevens 2003). In de 17de en 
18de eeuw kent de abdij een periode van grote bloei en diverse bouwcampagnes. In 1998 
wordt het ‘Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw’ opgericht ter stimulatie van de 
culturele herbestemming van de abdij. In de 21ste eeuw werken de Norbertijnen samen met 
verschillende wereldlijke en kerkelijke partners om het abdijcomplex te herwaarderen en te 
restaureren. Mede onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant neemt de stad Leuven 
een groot deel van het domein in erfpacht en wordt een masterplan opgemaakt. Dit 
masterplan omvat drie grote doelstellingen (Leuven, stadsbestuur, via website): 
- de parkabdij moet een rustige, autovrije ruimte blijven in een verstedelijkt gebied; 
- het groen landschap typeert de site; 
- de gebouwen van de Parkabdij moeten een herbestemming krijgen die zoveel mogelijk 

aansluit bij het abdijverleden… gebaseerd op de bestaande eeuwenoude structuur van de 
site. Hierbij wordt gedacht aan een museum, een kunstencentrum, een tuincomplex en een 
zogenaamde ‘academie van de stilte’ 

Een overzicht van de abdijsite is getoond in figuur 1. 
In het masterplan wordt de Parkabdij opgesplitst in 3 zones: 
- de overgangszone, bestaande uit de diverse dreven, landerijen en vijvers 
- het voorplein, de zogenaamde economische zone met de watermolen, de paardenstallen, 

tiendenschuur en het provisorenhuis 
- de kern van de site met het abtskwartier, het gastenkwartier, het conventsgebouw, de 

abdijkerk, de tuinen, het kerkhof (Campo Santo) en het stiltegebied 
De restauratie en de herbestemming van de stalvleugels kadert in de socio-culturele 
ontsluiting van het voorplein.   
De bouw van de boerderij (nummer 4 in figuur 1) situeert zich tussen 1653 en 1664.  De 
boerderij bestaat uit verschillende gebouwen: een tiendenschuur met aansluitende woning, 
het koetshuis en de stalvleugels.  Het koetshuis en de stalvleugels zijn getoond in figuur 2. 
De natuursteen bogen van het koetshuis onder de duiventil werden gerecupereerd van het 
vroegere gastenverblijf (1494-1515). 
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Figuur 1: Overzicht abdijsite (foto stadsbestuur Leuven) 

 
 
 

 
Figuur 2: Overzicht van de abdijboerderij (stalvleugels en koetshuis) 
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De stalvleugels sluiten aan op de monumentale Sint-Janspoort, de voornaamste toegang tot 
de abdijsite, figuur 3 en gebouw 9 in figuur 1. 
 

 
Figuur 3: Sint-Janspoort naast de stalvleugels 

 
 
Eind 19de eeuw tot begin 20ste eeuw werden de stalvleugels gebruikt als verblijfplaats voor 
de bedienden en wachten van de abdij. 
In 1940 werden de stalvleugels geklasseerd als historisch waardevol monument.Tot 1949 
was een koffiebranderij gevestigd in de gebouwen. 
Een eerste, weliswaar beperkte, structurele restauratie werd uitgevoerd in 1967. De vele 
lekken in het dak werden gedicht en de houten dakstructuur werd curatief en preventief 
behandeld om verdere aantasting te voorkomen. De zware belasting van de metselwerk 
duiventil op de bogengalerij (in vergelijking met de rest van de dakstructuur) had gezorgd 
voor belangrijke differentiële zettingen. Om verdere zettingen tegen te gaan, werden 
bijkomende houten steunen onder de bogen geplaatst. Een hefboomsysteem met 
tegengewicht aan het andere uiteinde van de houten moerbalken op de zolder moest ervoor 
zorgen dat verdere zettingen vermeden werden, zie paragraaf 2.2.  
In 1990 werd de landbouwactiviteit op de site stopgezet en kwamen de gebouwen leeg te 
staan. Deze leegstand had een versnelde aantasting van het metselwerk en van de houten 
structuren tot gevolg. 
Eind jaren 90 werd dan uiteindelijk beslist om een volledige restauratie en renovatie van het 
gebouw uit te voeren. Het uitgangspunt van deze restauratie was een maximaal behoud van 
de historische en architecturale karakteristieken van het gebouw met het oog op een 
hernieuwd gebruik van het gebouw. Dit zou gepaard gaan met een reconstructie van de in 
de 20ste eeuw aangepaste gevels. In 2003 werd gestart met de restauratiewerken die 
werden afgerond aan het einde van 2004. 
Het gerestaureerde gebouw huisvest momenteel de administratieve zetel van de Belgische 
tak van de vzw “Kerk in Nood/Oostpriesterhulp”. De missie van deze internationale 
katholieke organisatie is pastorale en humanitaire hulp, in eerste instantie enkel in de 
voormalige Oostbloklanden, maar vandaag de dag is deze organisatie wereldwijd actief. 
 
 
2. Vooronderzoeken 
 
Een intensief vooronderzoek werd in 1999 uitgevoerd door het Laboratorium Reyntjens van 
de K.U.Leuven, departement Burgerlijke Bouwkunde (Schueremans et al. 1999). Het doel 
van het vooronderzoek was om de verschillende stabiliteitsproblemen te inventariseren en 
om een beeld te verkrijgen van de algemene toestand van de houten structuren en de 
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metselwerkgevels. Op basis van de resultaten van dit onderzoek werden dan de nodige 
consolidatiemaatregelen beschreven. 
 
2.1. Funderingen 
 
De funderingssituatie (aanzetdiepte, vorm, toestand) werd met behulp van proefputten 
bepaald, figuur 4. Het niveau van het grondwater werd bepaald op 70 à 80 cm onder het 
maaiveld. Bij de inspectie kon een enkele vertanding van 200 mm opgemerkt worden in het 
gemetselde funderingsmassief. De aanzet van de fundering bevindt zich op een diepte van 
1m60 onder het maaiveld. 
Tijdens de restauratiewerken van 1967 werd een nieuwe funderingszool van 1,5 m x 1,6 m 
op een aanzetdiepte van 1 m onder de stenen pilaren van de bogengalerij aangebracht. 
De grondkarakteristieken werden bepaald door het uitvoeren van diepsonderingen. 
Verspreid over de site werden 11 diepsonderingen uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt een 
relatief gering draagvermogen van de ondergrond in de toplaag waarin de funderingen 
werden aangezet. 
Ondanks deze zwakkere ondergrond toonden de theoretische berekeningen aan dat het 
draagvermogen van de funderingen overal voldoende was voor de nieuw geplande functie 
van het gebouw, behalve voor de zuid-oostelijke hoek van het gebouw, zie figuur 5.  
Het gebouw was hier gebouwd op een gedempte beek. Dergelijke afwateringsbeken werden 
verspreid over de site gebruikt om een snelle afvoer van water in dit waterrijk gebied te 
bewerkstelligen.  Op deze plaats werd het vormveranderingsdraagvermogen van de 
fundering dan ook ruimschoots overschreden met belangrijke differentiële zettingen en 
scheuren in het metselwerk tot gevolg.  
 

 

 
 
Figuur 4: Proefput ter identificatie van de 
funderingssituatie 

 
Figuur 5: Zuid-oostelijke hoek, gebouwd op 
een gedempte beek 
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Om een idee te krijgen van de evolutie van de vervormingen van de structuur werden 
verschillende fissurometers aangebracht over significante scheuren, zie figuur 6. Het 
voordeel van deze fissurometers is dat ook niet-technisch geschoolde mensen in staat zijn 
om een aflezing te doen van de scheurvariatie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de 
nauwkeurigheid van de aflezing eerder laag is. Om een meer nauwkeurige analyse te 
maken van de scheurevolutie werden parallel met de fissurometers ook demec-
meetbasissen aangebracht. De aflezing hiervan vereist evenwel speciale apparatuur en 
geschoold personeel.  
 

 
 

Figuur 6: Langeduur-monitoring van scheuropeningen (boven raam zuid-oosthoek) 
 
 
De langeduur-monitoring van de scheurwijdtes werd opgestart in maart 1999 en duurde tot 
oktober 2003 (start gevelreinigingswerken bij de eigenlijke restauratie). Figuur 7 toont een 
voorbeeld van een dergelijke langeduur meting (scheur 7 zuid-oost hoek). 
 

 
 

Figuur 7: Resultaten van de langeduur-meting (scheur 7) 
 
 
In de grafiek kunnen duidelijk de seizoensinvloeden op de scheurwijdte opgemerkt worden. 
Door de inkrimping van bouwmaterialen bij dalende temperaturen, zijn scheurwijdtes 
meestal groter in de winter. 
Naast deze seizoensevolutie blijkt evenwel ook een trend van toenemende scheurwijdte 
aanwezig te zijn (voorgesteld door de volle, rechte lijn in figuur 7)  Uit de experimentele 
resultaten kon een scheurtoename van 0,12 mm per jaar afgeleid worden voor scheur 7.  
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Ook voor andere scheuren in de buurt van de zuid-oostelijke hoek van het gebouw kon een 
gelijkaardige evolutie opgetekend worden. Dit betekende dat het ontoereikende 
draagvermogen van de funderingen ook experimenteel kon vastgesteld worden en dat de 
zettingen toenamen in de tijd. Dit was een belangrijk probleem voor de nieuwe functie van 
het gebouw, waarbij belangrijke belastingen zouden overgedragen worden op de 
funderingen, ondermeer door het inrichten van een archiefruimte en het intensief in gebruik 
nemen van de zolders. 
De scheurwijdtes van de overige scheuren vertoonden eveneens een seizoensinvloed, maar 
geen toenemende trend van scheurgroei. Dit was ook te verwachten, daar hier de 
berekeningen hadden aangetoond dat de funderingen voldeden. 
 
 
2.2. Bogengalerij 
 
Het middengedeelte van de boerderijvleugel bestaat uit een gerecupereerde bogengalerij, 
waarboven een zware duiventil werd gebouwd, figuur 8. 
Door het relatief grote gewicht van de metselwerk duiventil in vergelijking met de rest van de 
dakstructuur en de zwakke ondergrond zijn grote differentiële zettingen opgetreden in de 
loop der tijd.  Het theoretisch berekende zettingsverschil voor de middelste pilaar bedraagt 
45 mm. Deze grote zetting is ook visueel zichtbaar in de helling van de voegen van het 
bovenliggende metselwerk, figuur 9. Ondanks deze belangrijke vervormingen konden geen 
noemenswaardige scheuren in het metselwerk waargenomen worden. Dit kan 
toegeschreven worden aan het zeer specifieke en flexibele/plastische gedrag van een 
kalkmortel/baksteen metselwerk. 
 

 
Figuur 8: Bogengalerij met duiventil 

 

 
Figuur 9: Gehelde voegen (veroorzaakt door 
grote differentiële zettingen) 
 

 
 
Tijdens de structurele restauratie in 1967 werden bijkomende houten steunen geplaatst 
achter de stenen pilaren, figuur 10. 
Samen met deze nieuwe steunen zou een verstijving van de houten moerbalken uitgevoerd 
worden door het aanbrengen van een metalen profiel bovenop de moerbalk, zoals getoond 
in figuur 11. 
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Figuur 10: Bijkomende houten steun 

 
Figuur 11: Verstijving van houten moerbalken 
(1967) - Links: originele situatie vóór 1967; 
Rechts: geplande situatie na 1967 (niet 
uitgevoerd) 

 
 
Aan het uiteinde van de verstijfde moerbalken zouden dan op zolder zware metalen 
profielen gelegd worden als tegengewicht. Op die manier zou een soort hefboomsysteem 
gecreëerd worden om de stenen pilaren vooraan gedeeltelijk te ontlasten. Het principe van 
de hefboomswerking wordt getoond in figuur 12. 
 

 
Figuur 12: Principe hefboomswerking (1967) 

 
 
Uit de vooronderzoeken van 1999 bleek evenwel dat de noodzakelijke verstijvingen van de 
moerbalken nooit werden uitgevoerd.  Dit betekende dat de moerbalken onvoldoende stijf 
waren om als hefboom te kunnen werken. Om een nieuw gebruik van het gebouw toe te 
laten was het dus nodig om een verbeterde oplossing voor dit probleem te ontwerpen. 
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3. Stabiliteitsmaatregelen en uitvoering 
 
3.1. Funderingsverbetering zuid-oosthoek 
 
De draagkracht van de fundering van de zuid-oostelijke hoek van het gebouw werd 
verbeterd door de constructie van 2 betonnen ringbalken en 5 koppelbalken. Iedere 
koppelbalk wordt ondersteund door 2 ter plaatse geboorde micropalen met een capaciteit 
van 200 kN (20T), figuur 13 (Brosens et al. 2002). De betonnen ringbalken werden onder het 
maaiveld in het bestaande funderingsmetselwerk ingewerkt, zodat ze uiteindelijk onzichtbaar 
zouden zijn. Figuur 14 toont het boren van de micropalen en figuur 15 toont de betonnen 
ringbalk. 
 

 

 
 

Figuur 13: Funderingsverbetering Z-O hoek 
 

 
Figuur 14: Boren van micropalen in 
de Z-O hoek 
 

 
 

Figuur 15: Betonnen ringbalk Z-O hoek 
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3.2. Bogengalerij 
 
Het verder verzakken van de stenen pilaren van de bogengalerij wordt verhinderd door het 
plaatsen van nieuwe stalen steunen tussen de oude houten steunen en de stenen pilaren, 
figuur 16. Iedere houten balk wordt ondersteund door 2 stalen steunen, die op hun beurt 
door een betonnen balk op 2 micropalen worden gedragen. Deze stalen steunen worden 
uiteindelijk geïntegreerd in een glazen wand. De houten kolommen van 1967 werden 
verwijderd. 
De stijfheid van de moerbalken wordt verhoogd door het aanbrengen van een uitwendig 
gelijmde stalen plaat bovenop de houten balk, figuur 17. Om het uitknikken van de plaat 
door de optredende drukkrachten te vermijden worden bijkomende mechanische 
verankeringen voorzien met een tussenafstand van 400 mm. Aan ieder uiteinde worden 
bijkomend 4 extra mechanische ankers aangebracht om vroegtijdig loskomen van de 
gelijmde verbinding te verhinderen (Brosens et al. 2002). 
 

 
Figuur 16: Nieuwe stalen steunen aan de 
bogengalerij 

 
Figuur 17: Uitwendig gelijmde staalplaten 
bovenop de houten moerbalken 

 
 
3.3. Metselwerkconsolidatie 
 
Ter consolidatie van het verweerde en beschadigde metselwerk werden volgende 
handelingen verricht: 
- injectie tegen opstijgend grondvocht 
- nieten van scheuren met U-vormige ankers 
- scheurverankering met horizontale ankers 
- verankeren van binnenmuren 
- injectie van holtes in het metselwerk met een ternaire grout 
- aanbrengen van een zoutbergende pleister. 
Het principe van scheuren nieten is getoond in figuur 18. U-vormige ankers worden 
aangebracht over scheuren om verdere vervormingen te vermijden en om krachtsoverdracht 
over de scheur opnieuw mogelijk te maken. De ankers in roestvast staal worden met behulp 
van een epoxylijm in het metselwerk verlijmd. 
Een analoge techniek bestaat erin om met behulp van horizontale ankers, ingeslepen in de 
voegen, de scheur te overbruggen. Deze techniek is meer aangewezen bij dunner, 
enkelvoudig metselwerk. Het nieten van scheuren is dan weer interessanter bij massief of 
meerschalig metselwerk. Figuur 19 toont de aangebrachte horizontale ankers na het 
opnieuw opvoegen van de opengeslepen voeg. 
 
 



 - 10 -

 
Figuur 18: Nieten van scheuren: principe 

 

 
Figuur 19: Horizontale ankers voor 
scheuroverbrugging 

 
 
Tussen de buitengevels en de binnenmuren was een manifeste scheurvorming aanwezig 
door gebrek aan samenhang. Om deze samenhang van het gebouw opnieuw te herstellen 
werden metalen ankers aangebracht tussen de buitengevels en de binnenmuren. Deze 
ankers werden met een tussenafstand van 350 mm geplaatst, figuur 20. Na het positioneren 
van de ankers werden de boorgaten gevuld met een cementgrout. 
 

 
 

Figuur 20: Verankeren van de binnenmuren 
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Grote holtes in het metselwerk werden uiteindelijk gevuld met een ternair grout.  Dergerlijk 
grout bestaat uit een mengsel van kalk, puzzolaan en cement. De 3 bestanddelen geven 
ieder hun eigen specifieke karakter aan de grout. De toevoeging van kalk is nodig om het 
plastische gedrag van het geïnjecteerde metselwerk te kunnen garanderen. Puzzolaan 
wordt toegevoegd als vervanging van cement om de stijfheid te verlagen, en om de vrije kalk 
te binden, zodat de duurzaamheid verhoogt. Het cement wordt toegevoegd om de vereiste 
beginsterkte te kunnen garanderen, zodat de voortgang van de injectiewerken niet te sterk 
vertraagd wordt. Speciale aandacht moet gaan naar de vloeibaarheid en de stabiliteit van 
het grout (Van Rickstal 2000, 2001; Ignoul et al. 2003). 
 
 
3.4. Houtrestauratie 
 
De houtrestauratie bestond uit 
- versterken van de houten vloeren 
- polymeerchemische balkkopherstellingen 
- vervangen van aangetast hout 
- curatieve en preventieve bescherming van de houten structuuronderdelen. 
Uit de berekeningen bleek dat het draagvermogen van de houten vloeren op de zolder 
onvoldoende waren om een nieuwe functie voor deze ruimte toe te laten. Gezien de wens 
om de zolderruimte integraal te betrekken bij het opnieuw in gebruik nemen van het gebouw 
moest voornamelijk rekening gehouden worden met het beperken van de vervormingen van 
de houten vloeren onder de nieuwe gebruiksbelasting. 
De versterking van de vloeren bestond erin om U-profielen op de bestaande kinderbalken te 
lijmen en te verankeren, zie figuren 21 en 22. Deze profielen werden bovenop de bestaande 
beplanking aangebracht om een maximaal behoud van de bestaande vloerconstructie te 
bewerkstelligen. Naderhand werd een nieuwe houten vloer op deze profielen aangebracht. 
Aangetaste houten balkkoppen werden vervangen door epoxymortelprotheses, figuur 23 
(Ignoul et al. 2000). De krachtsoverdracht tussen de prothese en de houten balk wordt 
gerealiseerd met chemisch ingelijmde ankerstaven, figuur 24. Door het gebruik van een 
eiken bekisting kan dergelijke ingreep uitgevoerd worden met een minimum aan visuele 
impact, figuur 25. Bij zeer belangrijke aantastingen werd uiteindelijk geopteerd om het 
houten structuurelement integraal te vervangen door nieuw hout.   
Uiteindelijk werd de volledige houten structuur curatief en preventief behandeld tegen 
mogelijke insecten- en zwamaantastingen. Voor de bestrijding van zwammen en schimmels 
wordt een wateroplosbaar product met actief bestanddeel azaconazole gebruikt. Voor de 
bestrijding van insecten wordt permethrine gebruikt. Beide producten mogen, mits in 
achtname van de verwerkingsvoorschriften, gebruikt worden op hout in ruimten waar eet-en 
drinkwaren behandeld of bewaard worden.  
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Figuur 21: Detail van de verstijving en versterking van de houten vloerconstructie 

 

 
Figuur 22: Versterking en verstijving van de 
houten vloeren met behulp van opgelijmde 
U-profielen 
 

 
Figuur 23: Epoxymortel prothese 

 

 
Figuur 24: Ankerstaven ter verankering van 
de epoxymortelprothese 

Figuur 25: Afgewerkte balkkopprothese 
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4. Besluit 
 
Door het toepassen van moderne en wetenschappelijk onderbouwde restauratietechnieken 
kon na de restauratie van de stalvleugels en het koetshuis van de Park Abdij te Heverlee het 
gebouw opnieuw in gebruik genomen worden als administratieve zetel voor de vzw “Kerk in 
Nood/Oostpriesterhulp”. 
Een uitgebreid vooronderzoek en structurele analyse werden uitgevoerd om de best 
mogelijke restauratie opties te weerhouden bij de eigenlijke restauratie met als doel de 
historische en architecturale waarde van het gebouw zoveel als mogelijk te bewaren en toch 
een intensief gebruik van de verschillende beschikbare ruimtes toe te laten, figuur 26.   
 

 
Figuur 26: Gerestaureerde stalvleugels (augustus 2007). 

 
 
5. Toekomst 
 
Momenteel is de uitvoering van het masterplan in volle gang. De restauratie van de kerk is 
bijna beëindigd. De standzekerheids-, materiaaltechnische en bouwhistorische 
vooronderzoeken voor het Claustrum (zuilengalerij met gebouwen rond binnentuin naast 
kloosterkerk) werden in 2005 aangevat. De restauratie van het Locutorium, het zogenaamde 
spreekhuis, tot ontvangst- en onthaalruimte van het toekomstige Museum voor Religieuze 
Kunst en Cultuur werd in februari 2007 aangevat.  
In het voormalige spreekhuis wordt een onderschoeiing uitgevoerd om de bijkomende 
belasting ten gevolge van de nieuwe functie in het gebouw te kunnen opvangen. Bijkomend 
zullen de bestaande houten vloeren versterkt worden door middel van opgelijmde 
wapeningen (Ignoul et al, 2005). Door de noodzakelijke onderschoeiingswerken kan een 
technische kelder gecreëerd worden voor het onderbrengen van de sanitaire voorzieningen. 
Het locutorium is getoond in figuur 27. Een beeld van de onderschoeiingswerken is getoond 
in figuur 28. 
Diverse andere projecten staan op stapel. Het dossier voor de restauratie en herbestemming 
van de westvleugel van het Claustrum, aansluitend aan het locutorium is in volle 
voorbereiding. De haalbaarheidsstudie voor de herbestemming van de oude watermolen op 
de site werd afgerond en de eerste contacten werden gelegd om het vooronderzoek van de 
overige gebouwen op het voorplein aan te vatten. Voor al deze gebouwen zal het steeds 
een uitdaging zijn om de nieuwe functie in te passen in de ‘oude structuur’. 
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Figuur 27: Locutorium (spreekhuis) Figuur 28: Onderschoeiingswerken locutorium 
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De WTA stelt zich voor 
 
Wetenschappelijk – Technische Groep voor Aanbevelingen inzake 
Bouwrenovatie en Monumentenzorg. 
 
Er bestaat in binnen - en buitenland, versnipperd over vele bedrijven en instellingen, 
researchafdelingen en adviesorganen, een uitgebreid aanbod van kennis op het 
gebied van bouwrenovatie en – instandhouding. Van die kennis zou de 
bouwrenovatie markt en daarmee ook de zorg voor de monumenten meer kunnen 
profiteren dan nu het geval is, en dat eens te meer daar het zwaartepunt van die 
zorg geleidelijk verschuift van de traditionele restauratie naar renovatie en 
onderhoud en bovendien de “jonge“ monumenten met een geheel eigen 
conserveringsproblematiek, in de zorg worden betrokken. 
 
Probleem is echter, dat dit grote kennisaanbod niet zo gemakkelijk is te overzien en 
zich bovendien steeds aanpast. Het adagium “bouwen is traditie” gaat steeds minder 
vaak op, en dat geldt evenzeer voor renovatie - en onderhoudstechnieken. 
 
Kwaliteit, bruikbaarheid en actualiteit van kennis staan daarbij voorop. De 
Nederlands-Vlaamse afdeling van de WTA kan daarbij een belangrijke rol spelen. De 
WTA beijvert zich voor onderzoek en de praktische toepassing daarvan op het 
gebied van onderhoud aan gebouwen en monumentenzorg. 
 
Daartoe worden bijeenkomsten van wetenschapsmensen en praktijkdeskundigen 
georganiseerd, waar een specifiek probleem inzake onderhoud van gebouwen en 
duurzaamheid van gebruikte bouwmaterialen en methoden zeer intensief wordt 
onderzocht en aan de bestaande ervaring met studiewerkgroepen op onder meer 
het terrein van 
HOUTBESCHERMING, OPPERVLAKTETECHNOLOGIE, METSELWERK, 
NATUURSTEEN en STATISCHE /DYNAMISCHE BELASTINGEN VAN 
CONSTRUCTIES. Deze werkgroepen hebben tot doel kennis en ervaringen uit te 
wisselen. 
Resultaten worden vertaald in een richtlijn voor werkwijzen en 
behandelingsmethoden. 
Gezien de kwaliteit en de heterogene samenstelling van de werkgroepen, kunnen 
die richtlijnen, zogenaamde Merkblätter, beschouwd worden als objectief en 
normstellend 
Advisering inzake restauratie en onderhoud. Zij worden in brede kring verspreid door 
middel van publicaties in de vakpers en in het WTA-tijdschrift “Restoration of 
buildings and monuments” gepubliceerd dat aan alle leden 6x per jaar wordt 
toegestuurd. 
 
Leden van de WTA kunnen aldus, door een actieve vertegenwoordiging in 
werkgroepen bijdragen aan de totstandkoming van dergelijke normstellende 
advisering. 



 

 
 
 
In beginsel staat het lidmaatschap open voor allen die vanuit hun functie of 
belangstalling bij de bouw, restauratie en het onderhoud van gebouwen betrokken 
zijn. Werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en ervaring 
van de participanten. Deelname is altijd vakinhoudelijk. Leden hebben het recht 
voorstellen te doen voor de op - en inrichting van nieuwe werkgroepen en gebruik te 
maken van door de WTA geleverde faciliteiten zoals een vakbibliotheek en enig 
administratieve ondersteuning. 
 
Het betreft daarbij niet alleen advisering, maar ook het harmoniseren van de 
verschillende internationale technische regelgevingen. Voor een goed functioneren 
van zowel de opbouw uitmaken. Hiertoe biedt de Nederlandse tak van de WTA een 
uitstekende mogelijkheid. 
 
Wanneer u belangstelling heeft voor de WTA of één van de hiervoor genoemde 
vakgebieden of werkgroepen kunt u met de WTA Nederland -Vlaanderen in contact 
treden. 
 
Kosten van het lidmaatschap bedragen: € 170,--  
per jaar per persoon, 
Eenmalig inschrijfgeld van:                      €  25,-- 
Een ondersteunend lidmaatschap voor bedrijven en instellingen kost minimaal  
€ 170,-- tot € 610,-- per jaar, al naargelang het aantal werknemers. 
Eenmalig inschrijfgeld vanaf:                   €  25,-- tot € 150,-- 
  
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
Correspondentieadres Nederland 
A. Bloemaerthoek 11  
NL - 4907 RD OOSTERHOUT  
T +31 (0) 162  471 840  
F +31 (0) 162  471 841 
e-mail   : info@wta-nl-vl.org 
Internet : www.wta-nl-vl.org 
 
 
Correspondentieadres België 
Mevr. Kristine Loonbeek 
P/a Katholieke Universiteit Leuven 
Departement Burgerlijke Bouwkunde 
Laboratorium REYNTJENS 
Kasteelpark Arenberg 40 bus 2448 
3001 Heverlee 
Tel. :  +32 (0)16 32 16 54 
Fax :  +32 (0)16 32 19 76 
e-mail : Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be 

mailto:info@wta-nl-vl.org
http://www.wta-nl-vl.org
mailto:Kristine.Loonbeek@bwk.kuleuven.be


 

COLOFON 
 
 
Concept en eindredactie 
WTA Nederland - Vlaanderen 
 
 
©  WTA en Auteurs 2007 
 
 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
 
De auteurs dragen zorg dat hun bijdrage geen inbreuk op auteursrechten inhoudt. Zij 
dragen de rechten op hun bijdrage over aan WTA NL/VL. 
 
 
 
Foto’s: - Mari Baauw, architect, Royal Haskoning 

- Herman van Meer, architect, Team Herman van Meer 
 
 
 
 
Uitgever 
 
WTA NEDERLAND - VLAANDEREN 
 
 
© 2007 ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7 
 



 

 
Nr Lijst verschenen syllabi Jaar ISBN nummer 

    
1 Stad beeld 1992  
2 Nieuwe ontwikkelingen 1993  
3 Restaureren & Conserveren 1994  
4 Kleur bekennen 1994  
5 Hout 1996  
6 Gevelreinigen 1996  
7 Kalk 1997 90-76132-01-1 
8 Metaal 1997 90-76132-02-1 
9 Kwaliteit in de restauratie 1998 90-76132-03-8 

10 Natuursteen deel 1 1998 90-76132-04-6 
11 Natuursteen deel 2 1999 90 76132-05-4 
12 Mortels in de restauratie 1999 90-76132-06-2 
13 Pleisters voor restauratie en renovatie 2000 90 76132-07-0 
14 Bereikbaarheid van monumenten 2000 90-76132-08-9 
15 Schoon van binnen 2001 90-76132-09-7 
16 Glas in lood 2001 90-76132-10-0 
17 Scheuren in metselwerk en pleisters 2002 90-76132-11-9 
18 Biodegradatie 2002 90-76132-12-7 

19a Zouten in natuursteen- en 
baksteenmetselwerk 

19b Surface and structural consolidation of 
masonry 

2003 90-76132-14-3 

20 Authenticity in the restoration of monuments 2003 90-76132-13-5 
21 Kleur, Pigment en Verf in Restauratie 2003 90-76132-15-1 
22 Graffiti op monumenten: een last of een lust 2004 90-76132-16-x 

23 Isolatie en klimaatbeheersing van 
monumenten (Hoe) is het mogelijk? 2004 90-76132-17-8 

24 Monumenten en water 2005 90-76132-18-6 
25 Monitoring en Diagnose 2005 90-76132-19-4 
25a CD MDDS Damage Atlas 2005 geen 

26 Valorisatie en Consolidatie van Monumentale 
Betonconstructies 2006 90-76132-20-8 

ISBN-10: 90-76132-21-6  
27 Restauratie en onderhoud van monumentale 

gebouwen 2006 
ISBN-13: 978-90-76132-21-1 

28 Restauratie, onderhoud en beheer van 
monumenten 2007 ISBN/EAN: 978-90-76132-22-8 

29 Herbestemming van Religieus Erfgoed 2007 ISBN/EAN: 978-90-79216-01-7 
    
    
 CD/MDDS Schadeatlas: € 10,00    

 
Informatie: zie website www.wta-nl-vl.org 

http://www.wta-nl-vl.org

