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“Als een eeuwenoud pand 
duurzaam kan,  

dan kan het toch overal?” 
 

Wubbo Ockels 
(1946 – 2014) 

 
Astronaut & Oprichter De Groene Grachten 
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1 Introductie 

Hoe realiseert u een duurzaam gebouw 
waarin alle opties op elkaar zijn afgestemd? 
Wat is de huidige situatie? Waar liggen de 
kansen en wat is duurzaam?   

De weg naar een duurzaam gebouw 

Aanleiding
In het kader van het programma Religieus Erfgoed wordt
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in
samenwerking met de Rijksbouwmeester onderzocht of
voor een groep van negen iconische kerkgebouwen
oplossingen gevonden kunnenworden die enerzijds recht
doen aan hunwens om energie te besparen en anderzijds
passend zijn bij de kwaliteit en ambitie van deze
bijzondere groep gebouwen. Daartoe zullen volgend jaar
(2021) ontwerpteamsop zoek gaan naar innovatieve
oplossingen die liggen op het raakvlak van ‘poëzie en 
techniek’, al dan niet in aanvulling op regulier te treffen 
maatregelen.

Inventarisatie
Ter voorbereiding hiervan ziet de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed graag per kerkgebouw een globale
inventarisatie / een ‘anamnese’ van het huidige 
energieverbruik en gebruik van de bestaande ruimtes
enerzijds, en het beoogde energieverbruik en gewenste
gebruik van de ruimtes in de nabije toekomst, anderzijds.

Leeswijzer 

Allereerstwordt in Hoofdstuk 2 de huidige situatie in kaart
gebracht via de nulmeting. Vervolgens bevat Hoofdstuk 4
de verduurzamingskansen. Deze kansen zijn
onderverdeeld in 5 thema’s, Isolatie, Ventilatie, Warmte 
& Koude, Elektriciteit enWater & Groen. Algemene
toelichtingen op de verduurzamingskansen zijn in de
bijlage terug te vinden.

Verantwoord verduurzamen 

Veelal overheerst het gevoel dat een historisch gebouw
verduurzamen onmogelijk is.Wat er precies mogelijk is
van de specifieke situatie en wensen. Elkmonument is
anders en vraagt om een unieke behandeling. Niet in ieder
historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden
geplaatst, bijvoorbeeld. Er moet rekeningworden
gehoudenmet demonumentale waarden en het is van
belang, ons te realiseren dat het gebouw tijdenlang een
eigen vocht- en temperatuurhuishouding heeft gehad.

Wanneer de bouwfysische eigenschappenveranderen,
kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals
vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot. Kortom:
monumenten vragen ommaatwerk, niet om
standaardoplossingen. Daarom is verduurzamen altijd een
integraal vraagstuk,welke begint met reduceren. 
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2 De Oude Kerk 

Het historische gebouw kent een unieke 
opbouw en vraagt om een maatwerkaanpak. 
Het specifieke bouwsysteem, het behoud van 
de waardevolle elementen en de persoonlijke 
wensen vormen de basis voor dit advies.   

Dit advies is gebaseerd op de volgende gegevens:

 
Algemene gegevens en visie 

Contact Stichting Oude Kerk
Jacqueline Grandjean (directeur)
Emma vanOudheusden (zakelijk leider)
Piet Musters (facilitair)

Adres Oudekerksplein 23,
2012 GX, Amsterdam

Toekomstvisie De stichting heeft twee belangrijke
pijlers: het monument onderhouden en
betekenisvolle aansluiting bij kust en
cultuur. De stichting ervaart constante
zorg voor het gebouw. Er zijn geen
directe ambities met betrekking tot
verduurzaming.Wel staan er een aantal
onderhoudsacties op de agenda die zich
mogelijk lenen voor een
verduurzamingsslag.

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Gotische kerk.
Functie Religieus en cultureel.
Bouwjaar 1306, uitgegroeid in 14e – 16e eeuw
Monument Rijksmonument (nr. 3990)
Bouwlagen Eén bouwlaag
BVO Circa 2.850m²

Verbouwingen De kerk is almeerdere malen
gerestaureerd. In 2013 werd de laatste
grote restauratie opgeleverd. Vanaf dat
moment is de kerk in gebruik met een
extra culturele functie voor hedendaagse
kunst en muziek. Onlangs werd het orgel
gerestaureerd. Momenteel staat de
gemeente op het punt omde kerktoren
(eigendom gemeente Amsterdam) te
restaureren.

Indeling Het kerkcomplex behelst nog een aantal
aangeschakelde ruimtes welke in gebruik
zijn als onder andere woning, kantoren en
een koffieschenkerij. Deze verhuurde
onderdelen zijn niet bezichtigd tijdens de
rondgang.
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Comfort De kerkzaal is onverwarmd. De kantoren,
winkelruimte, sanitair, entree,
collegekamer, bibliotheek,
kerkmeesterskamer en sacristie zijnwel
verwarmd (temperatuur 20 °C). veelal zijn
deze ruimtes niet afgeslotenwaardoor er
veel warmtestromen tussen de ruimtes
onderling is. De Sint Sebastiaanskapel
wordt circa één keer permaand
verwarmd. Naar verwachting is er in de
verhuurde ruimtes sprake van tocht en
koudeval, met name rondom ramen.

Onderhoud Erwordt gebruik gemaakt van een 6-jarig
MJOP. Sinds de grote restauratie wordt
het complex goedbijgehouden waardoor
er geen buitensporig onderhoud nodig is.
Enkel het glas-in-lood in deMariakapel
behoeft restauratie. Daarnaast is de
sprinklerinstallatie sterk verouderd en is
naar eigen zeggen het leidingwerken de
bekabeling momenteel een warboel en
vereist eenmoderniseringsslag.

Gebruik Hetmuseumgedeelte is permanent
opengesteld voor publiekmaandag t/m
zaterdag 10.00-18.00 en zondag 13.00-
17.30 met afwijkende tijden op
feestdagen. Elke week is er nog een
zondagdienst om 11.00 door de
Oudekerkgemeente. De
Oudekerkgemeente is een van de
wijkgemeentes die deel uitmaakt van de
Protestantse Kerk Amsterdam.

Aan hetmuseum zit het kantoor van de
stichting (Oudekerksplein 23). De
resterende panden zijn in gebruik als:
• 6 woningen;
• 1 koffieschenkerij;
• 3 winkels;
• 4 kantoren;
• 1 kerkgemeente.

Omgeving 

DeOude Kerk bestaat als sinds de start van de kleine
havenstadAmsterdam. Het dankt zijn naam aan de bouw
van de Nieuwe Kerk (op de Dam), welke nodig was omde
snel groeiende havenstad bij te benen. Inmiddels is
Amsterdamuitgegroeid tot een dichtbevolkt enmeest
bezochte vierkante kilometer in Europa. De Oude kerk
staatmidden in de internationaal bekende rosse buurt van
Amsterdam. De omgeving heeft te maken met
massatoerisme enwordt omringt door veelvuldige
toeristische attracties, o.a. coffeeshops en souvenirshops.
Er lijkt een kentering in gang te zijn gezet. Er ontstaat
langzaameen verschuiving in de doelgroep, welkeminder
gericht is op het vluchtigemassa toerisme enmeer
verantwoorde om gaatmet het werelderfgoed. Er is een
groei aan duurzame ondernemingen en er is een lokaal
initiatief genaamd Green Light District waarmee de buurt
geactiveerd en geïnspireerd wordt om te verduurzamen.
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Gebruik 

Publiekelijk
toegankelijk (museum)

Hoofdentree

Toegankelijk voor
bezoekers

Cv ketel verwarming

Cv ketel verwarming

Cv ketel verwarming

Cv ketel verwarming

Cv ketel verwarming

Elektrische
straalkachels

Infraroodverwarming

Elektrische
vloerverwarming

Ledverlichting reeds
aanwezig
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Historie 

De kerk werd gebouwd op de plek van een kleine houten
kapel met begraafplaats. De kerkgemeenschap stond
onder de hoede van die van Ouderkerk,maarwerd al
snel (1334) eenzelfstandigeparochie. In de 14e eeuw werd
de houten kapel dan ook vervangen door een
stenen zaalkerk, die tussen 1330 en 1350 werd uitgebreid
tot een hallenkerk met meerdere beuken. Er volgden eind
14e en begin 15e eeuw nogmeer uitbreidingen van de
kerkzaal met verschillende kapellen. In de 16e eeuwwerd
de kerk verhoogd om de kerk te voorzien vanmeer
daglicht. Ook kreeg de kerk een nieuwe torenmet een
sierlijke spits, waardoor deze een hoogte kreeg van 70
meter. Na de beeldenstorm in 1566 werd het interieur van
de kerk vernield. Vanaf 1578 werd de kerk gebruikt voor de
protestantse eredienst. Maar de kerk werd ook tot 1611
gebruikt als koopmansbeurs. (Bron:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Kerk_(Amsterdam))

Historischewaarde
Gotische KERK, XIV-XVI van pseudobasiliek via hallenkerk
tot basiliek verbouwd,met hoge zijkapellen ieder voorzien
van een topgevel volgens het systeem van de Haagse St.
Jacobskerk, en verdere aangebouwde kapellen, portalen,
collegekamer van het O.L. Vrouwegilde (1571) en
kerkmeesterskamer (XVII A). Inventaris. a. Hoofdorgel.
Orgel met Hoofdwerk, Bovenwerk, Rugwerk en Pedaal, in
eerste aanleg gemaakt in 1726 door C. Vater. In 1742
verbouwd door J.C. Muller. In 1870 ingrijpend veranderd
door C.G.F.Witte. b. Transeptorgel. Tegen de noordwand
staat een orgelkas vanH.W. Schonat uit 1658 opgesteld,
met een Pedaalkas in het Noordertransept. Van het
oorspronkelijke instrument bevindt zich nog pijpwerk in
het zgn Groene Kerkje te Oegstgeest. Het huidige

instrument, metHoofdwerk, Borstwerk en vrij Pedaal, is
een reconstructie vanAhrend den Brunzema uit 1965. c.
Kabinetorgel. In de kerk bevindt zich een eenklaviers
kabinetorgel, in 1767 gemaakt door D. Onderhorst.
(Bron: RCE)

Het interieur in de kerkzaal is tijdens de laatste restauratie
zo goedmogelijk hersteld,waaronder de grafzerkendie
inmiddels heel wat te verduren hadden dankzij gesleep
met evenementen interieur door de jaren heen.
Opvallende elementen in de kerkzaal zijn het orgel, de
wenteltrap in de Sint Sebastiaanskapel, het houten
tongewelf en de houten trekbalken onder het gewelf.
Grenzend aan de kerkzaal zijn een aantal stijlkamers
bewaard gebleven, waaronder de kerkmeesterskamer en
de sacristie. Opvallend in deze kamers is de inpassing van
achterzetramen en vloerverwarming in het interieur.

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren De kerkzaal is voorzien van een
zerkenvloer. De zijkamers zijn veelal
voorzien van een tegelvloer.

Gevels Degevels bestaan uit massief
metselwerk, welke in de kerkzaal is
afgewerkt met wit pleisterwerk. De
stijlkamers zijn lokaal voorzien van een
houten betimmering of wandbespanning.

Ramen Deglas-in-lood ramen van de kerk zitten
in een betonnen kozijn. De roederamen
in de aangrenzende panden zijn van hout,
bezet met enkelglas en voorzien van
raamluiken. Op een aantal plekken zijn
achterzetramen aanwezig.
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Dak(en) Alle daken zijn ongeïsoleerd. Het
daklandschap bestaat uit verschillende
hellende daken. In de kerkzaal bevindt
zich onder het dak een houten tongewelf. 

 
Installatietechnische opbouw 

Ventilatie De kerkwordt enkel natuurlijk
geventileerd via naden enkieren. In de
toiletruimte wordtmechanisch
afgezogen. Mogelijk is er in de verhuurde
ruimtemechanische ventilatie aanwezig.
Hier is geen zicht op geweest tijdens de
rondgang. In de kerkmeesterskamer
collegekamer is een ontvochtiger
aanwezig t.b.v. van het behoud van
schilderijen.

Warmte De kerkzaal zelf is onverwarmd. Wel gaat
er redelijk wat warmte vanuit de
bijkamers verloren naar de kerkzaal. Zie
de plattegrondop pagina 7 om het
stookgedrag beter tebegrijpen. Veel van
de bijkamers worden verwarmd middels
vloerverwarming. Het is onduidelijk in
hoeverre de vloerverwarming
watergevoed of elektrisch uitgevoerd is.
De Sint Sebastiaanskapel wordt
verwarmdmiddels twee elektrischte
straalkachels. De entree in het
zuiderportaal wordt verwarmd middels
drie infraroodpanelen achter de balie.
Specifiek in de sacristie wordt middels
convectoren verwarmd.Het
museumkantoor wordt op hoge

temperatuur verwarmd middels
radiatoren.

In het gehele complex zijn meerdere
gasketels opgesteld. Tijdens de rondgang
waren onzekerhedenwelke ketel waar
stond enwelke onderdelenhierop
aangeslotenwaren. Een indicatie van de
verdeling is weergegeven in de
gebruiksplattegrond. Wel is er een ketel
op zolder van het museumkantoor en de
sacristie gezien.

Elektriciteit De kerk zit op een grootverbruik
aansluitingwelke binnenkomst naast de
sacristie. Het museumkantoor en alle
woningen hebben ieder een eigen GWE
meter.

BrandveiligheidDebrandmeldingsinstallatie is onlangs
vernieuwd.Momenteel is de
sprinklerinstallatie sterk verouderd.

Ontwerpkansen 

Vanuit het oogpunt vanduurzaamheid liggen er koppel-
kansen bij de onderhoudswerkzaamheden bij het glas-in-
lood in deMariakapel, de vernieuwing van de sprinkler-
installatie en de revisie van de technische infrastructuur.
Denk hierbij aan energiemonitoring (meer inzicht en grip
op het energiegebruik). Daarnaast is het interessant om
alvast de nodige voorbereiding te treffen richting de
toekomst, ombijvoorbeeld toe te werken naar een
overkoepelend installatieconcept.
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Disclaimer en intellectueel eigendom 

Degrootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het
samenstellen vandit rapport. Echter voor onjuistheden en
onvolledigheden met betrekking tot deze rapportage, op
welke gronddan ook, kanDe Groene Grachten B.V. en/of
de samenstellers daarvan op geen enkele wijze
verantwoordelijk worden gesteld. De Groene Grachten
B.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde
juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch
stilzwijgend. DeGroeneGrachten aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de
onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie.
Wij staan altijd voor u klaar om mee te denken hoe we
eventuele onduidelijkheden kunnen ophelderen.De door
u verstrekte persoonlijke gegevens in verbandmet de
opdracht zullen niet aan derden verstrekt worden.

Opde inhoud en de presentatie van deze rapportage
berust een intellectueel eigendomsrecht van DeGroene
Grachten B.V. Nietsmag door derden worden gebruikt
zonder dat schriftelijke toestemming vanDe Groene
Grachten B.V. is verkregen. Niets uit deze uitgavemag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren doormiddel van
druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,
elektronische, optische of andere vormof (en dit geldt zo
nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(i) ten behoeve vaneen onderneming, organisatie of
instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik
welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het
overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift
(al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-
uitzending.


