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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 kunnen worden 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 kathedraal 

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 Parochie van Heilige Joannes evangelist
Rutger Jans (voorzitter
instandhoudingscommissie)
Maikel Niël (opzichter/bouwhistoricus)
Joan van den Hurk (Bouwbureau Sint Jan)

Adres Torenstraat 18,
5211 KK, ’s Hertogenbosch

Toekomstvisie Het kerkbestuur versterkt graag de
bandenmet zijn omgeving. Dit betekent
dat de kathedraal eenverbindende rol
naar de directe omgeving heeft. Tevens is
het belangrijk om openheid te
waarborgen en de toegankelijkheid te
bevorderen. Qua duurzaamheidwil het
bouwteam van de kerk demogelijkheden
onderzoeken van (experimentele)

verduurzaming van demonumentale
kathedraal, met het oog op de
momenteel gaande en de nog geplande
restauratiewerkzaamheden.

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Kathedraal.
Functie Religieus en cultureel.
Bouwjaar 1380 - 1517, de kerktoren is ouder en

stamt uit de 13e eeuw.
Monument Rijksmonument (nr. 21879).
Bouwlagen Eén bouwlaag
BVO Circa 4.700m²

Verbouwingen Tussen 1584 en 1622 is een deel van de
kerk herbouwd na een grote brand. Het
gebouw is in fases tot stand gekomen en
vanaf de 20e eeuw wordt ermet name
restauratief met het gebouw
omgesprongen,waarbij geen grote
verbouwingen hebben plaatsgevonden.

Indeling In dememowordt onderscheid gemaakt
in zes gebouwsecties:
- De kerkzaal (K),
- DeMariakapel (MK),
- De sacristie (S),
- De sacramentskapel (SK),
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- Degerfkamer (G),
- DeGoede Herderkapel (GH).

Details Het bisdomheeft naast de kathedraal
nog een zestal gebouwen in beheer:
➢ Choorstraat 1,
➢ Choorstraat 5,
➢ Torenstraat 6A,
➢ Torenstraat 16,
➢ Sint Janskerkhof 8,
➢ Sint Janskerkhof 10.

Comfort Momenteel is de kathedraal grotendeels
onverwarmd.Medewerkers en bezoekers
zijn hier op ingesteld dus kunnen zich hier
op kleden. Er is geen directewens om in
de nabije toekomst meer te gaan
verwarmen. Wel is sprake van tocht.

Onderhoud Het onderhoud aan de kathedraal is een
doorlopendproces met verschillende
instandhoudings-, onderhouds- en
restauratieopgaven. In de voorbijgaande
decennia heeft aan de kathedraal een
gefaseerde aanpak plaatsgevonden
waarbij het exterieur planmatig is
gerestaureerd. Naar verwachting zal in
de komende jaren het onderhoud starten
aan de hoge daken, waarvan de leien aan
vervanging toe zijn. Ook zijn er plannen
om dan aan de zuidzijde van het schip de
ijzeren roosters voor de glas in lood
vensters te vervangen in
voorzetbeglazing.De lopende
restauratiewerkzaamheden en die in de

toekomst zijn aanknopingspunten voor
het verduurzamenvan de ramen en het
dak van de kerk.

Gebruik De kerk is permanent opengesteld voor
publiek en de openingstijden variëren per
jaargetijde. De gerfkamer, sacristie en de
sacramentskapel zijn verwarmde ruimtes.
DeMariakapel is hierbij het
drukstbezochte deel met veel doorloop.
In de sacramentskapel worden vaak
kleine diensten gehouden. De sacristie
heeft een ondersteunde functie voor
intern gebruik. In de kathedraal zijn
dagelijks twee diensten.

Er zijn geen plannen voor herbestemming
van de kathedraal. Wel liggen er plannen
voor de verbetering van de
toegankelijkheid van de kathedraal.
Hierdoor ontstaanmogelijkheden om
tocht te voorkomen bij de in- en uitloop
van bezoekers. Daarnaast is er eenwens
om in de sacristie te gaan koelen, omdat
het gebruik van deze ruimte iets
intensiever is en de ruimte zeer warm kan
worden tijdens de zomerdagen.
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Gebruik 

Publieke toegang
Zone 1 radiator
verwarming

Cv ketel verwarming Toekomstwens: koelvraag

Meest bezochte kapel
Zone 2
vloerverwarming

Cv ketel verwarming Toekomstwens: lichtplan

Toekomstwens:
hoofdentree

Trasverwarming in de
banken

Lokale
bijverwarming

Toekomstwens:
herbestemming bouwloods
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Omgeving 

DeSint Janskathedraal is gelegenmidden in het
stadscentrum vanDen Bosch, in een dichtbebouwde
binnenstad vol historische gebouwen. Er is derhalve geen
ruimte om in de nabije omgeving windenergie op te
wekken, dit zou buiten de bebouwde omgeving plaats
moeten vinden.

Sinds 1972 is een deel van het centrum vanDen Bosch
beschermd stadsgezicht, met onder meer de Sint
Janskathedraal. In 1985 volgde een uitbreiding vanhet
beschermdgezicht tot aan de stadsvesten. PV-panelen
mogen in het beschermd gezicht alleen uit het zicht
wordengeplaatst. Het plaatsen van PV-panelen is in de
nabije omgeving dus beperkt tot collectieve PV-projecten
op grote dakvlakken in de omgeving.

Door de hoogte van het gebouw zal er voortdurend een
verhoogde windbelasting op het gebouw zijn, waardoor
tocht en infiltratie hoger zijn dan bij een gemiddeld
gebouw.

Bij de verduurzaming van de Sint Janskathedraal dient in
de omgeving rekening gehouden te worden met de
maximale geluidsbelasting van de installaties die buiten
wordengeplaatst, bijvoorbeeld het buitendeel van een
luchtwarmtepomp.
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Historie 

Met de bouw van de Sint-Janskathedraal werd begonnen
in 1380. De torenwas toen al gebouwd, in romaanse stijl.
De kerkmoest echter voortgezet worden in een nieuwe
bouwstijl die uit Noord-Frankrijk de Nederlanden bereikte;
de gotiek. Aan de kathedraal werd vervolgens bijna 150
jaar gebouwd en in 1559 krijgt de kerk een status als
kathedraal van het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch. De
beeldenstorm (1566) en een grotebrand (1584) zorgden
ervoor dat kort na de voltooiing, de kerk grotendeels werd
vernield. De herbouw duurde tot 1622. In 1629 verovert de
protestantse prins FrederikHendrik van Oranje de stad op
de Spanjaarden,waarna de kerk lange tijd voor hervormde
diensten wordt gebruikt. Eind 1816wordt de kerk door
koningWillem I weer overgedragen aan de katholieken. In
1853 lukt het om ookhet Mirakelbeeld van Maria weer
terug te halen naar de kathedraal, na ruim 250 jaar. Uit de
19e eeuw stammen een aantal aanpassingen aan het
interieur van de kathedraal, in neogotische stijl. Het gaat
hierbij omhet interieur in deMariakapel, een aantal
straalkapellen en het zitmeubilair. Er volgen vanaf deze
tijd ook meerdere restauraties (1853-1946, 1961-1985 en
1998-heden) van de kathedraal, die in slechte staat van
onderhoud was overgeleverd. (Bron: sint-jan.nl,
rijksmonumentenregister)

Historischewaarde
De kathedraal is een van de belangrijkste voorbeelden van
gotische bouw in Nederland en daarmee in totaliteit
(interieur en exterieur) van grote cultuurhistorische
waarde. Alleen de meer recente bouwlagen zijn van
indifferente waarde. Het gaat hierbij om de recent
aangebrachte glazen portalen, bij de hoofdingang en de
ingang naar de Mariakapel. Ook het portaal naar de

sacristie (Choorstraatzijde) is indifferent. In de dakkap zijn
de loopbruggen van indifferente waarde, net als de
betonnen vloer die boven in het dak van het middenschip
(nabij dewesttoren) is aangelegd. Een cultuurhistorisch
onderzoek enwaardestelling zou hier echter definitief
uitsluitsel over moeten geven. Een dergelijke rapportage
is op dit moment niet beschikbaar. Vastgesteld is dat de
bodem onder en rondom de kerk hoge archeologische
waarde heeft, vanaf 0,5 meter onder het maaiveld.

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren Door vrijwel de gehele kerkzaal ligt een
zerkenvloer. De kapellen hebben
doorgaans plavuizen op de vloer liggen.
In de GoedeHerderkapel is een houten
vloer aanwezig. Hoewel de exacte
opbouw van de vloeren niet bekend is,
kanworden aangenomen dat ze overal
op volle grond zijn gelegd (0,3 m2.K/W).
In de sacramentskapel, de gerfkamer en
de sacristie is vloerverwarming
aangebracht. Hierbij is aannemelijk dat
dit in combinatiemet vloerisolatie is
uitgevoerd (3,1 m2.K/W).

Gevels Degevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk (500-700mm dik in
de basis) welke aan de buitenzijde zijn
afgewerkt met natuursteen. Het interieur
is afgewerktmet een combinatie van
natuursteen details en pleisterwerk (Rc-
waarde 0,5-0,8 m2.K/W). Vermoedelijk is
er in de plint aan de oost- en
noordwestzijde een spouw aanwezig in
het metselwerkwaarmee de constructie



10

drooggehoudenwordt (Rc-waarde ~1,1
m2.K/W).Mogelijk is dit gedaan bij de
neogotische aanpassingen aan de
Mariakapel en de straalkapellen in de 19e

eeuw.Het gehele schip van de kerk heeft
te makenmet zoutuitbloei bij de plinten
en basementen van de pilaren.

Ramen De raampartijen van de kerk zijn bezet
met glas-in-lood (enkelglas, U-waarde
~5,3 W/m2.K). Het overgrote deel van de
ramen is voorzien vanvoorzetbeglazing
welke op het natuursteen is vastgekit en
aan de boven- en onderzijde vrij
gehouden is voor de nodige ventilatie (U-
waarde ~3,2W/m2.K). Echter met name
de hoge ramen in het middenschip en een
aantal ramen in de transepten en
vieringtoren zijn nog niet voorzien van
deze voorzetramen. Ook aan de zuidzijde
zijn nog een aantal raampartijen
enkelglas (U-waarde ~5,3W/m2.K). De
gerfkamer is voorzien van dubbelglas met
het glas-in-lood in de spouwopgenomen
(U-waarde ~2,5W/m2.K). In de Goede
Herderkapel zijn moderne glas-in-
loodramen toegepast die museaal zijn
geplaatst (U-waarde ~2,8W/m2.K). De
sacristie heeft glas-in-loodramen met
voorzetglas (U-waarde ~3,2 W/m2.K).

Dak(en) Dedaken hebben een houten constructie
bedekt met leien (0,2 m2.K/W). Onder de
dakconstructie bevinden zich stenen
gewelfplafonds die aan de onderzijde zijn
voorzien van ornamentiek en
schilderwerk. De leien worden over twee

jaar vervangen. De daken boven het
transept zijn voorzien van
monnikskappenom de ruimte boven de
stenen gewelven voldoende te kunnen
ventileren. Het gewelf van de
vieringtoren is van hout en als enige
gewelf wel voorzien van
isolatiemateriaal. Alle overige daken en
gewelven zijn ongeïsoleerd (0,5 m2.K/W). 

 
Installatietechnische opbouw 

Ventilatie Alle ruimtes worden op een natuurlijke
wijze geventileerd.De verschillende
toegangen zijn voorzien van
tochtportalen. Echter, de luchtdichtheid
van de portalen en de deuren zonder
portaal zijn beperkt. In de sacristie zijn
twee roosters geplaatst ten behoeve van
een ventilatiesysteem,maar hier is
vooralsnog geen systeem op
aangesloten.

Warmte Er is geen centrale verwarming aanwezig.
Op een aantal plekken wordt lokaal
verwarmd. In de kerkzaal kan er bij de
kerkbanken verwarmdworden middels
elektrische vloerverwarming (verwarming
middels traanplaten) tijdens speciale
vieringen. Bij de infobalie, in het
zuidelijke gedeelte van de kerkzaal,
wordt tijdens koude dagen gebruik
gemaakt van een blaaskachel en een
elektrische vloermat om plaatselijk te
verwarmenvoormedewerkers.
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DeGoede Herderkapel wordt d.m.v.
radiatoren verwarmd, de sacristie heeft
vloerverwarming en radiatoren. Deze
beide ruimtes zijn aangesloten op een HR
cv-ketel uit 2011 (mogelijk ouder), met
een geschat vermogen van 28kW. De
sacraments-kapel en gerfkamer zijn
voorzien van vloerverwarming en
aangesloten op een tweede HR107 cv-
ketel uit 2014, met een vermogen van
24kW. Het warm tapwater wordt in de
sacristie verzorgd door een 10 liter
elektrische boiler. In de gerfkamer wordt
het warm tapwater door de cv-ketel
aldaar geleverd. Erwordtmomenteel
onderzocht of de sacristie gekoeld kan
wordendoormiddel van een airco, omdat
het hier in de zomer zeer warm kan
worden.

Elektriciteit De kerk heeft een geavanceerd,maar
verouderd lichtsysteemdat momenteel
wordt herzien, waarbij ledverlichting
wordt ingepast. Er wordt geen
elektriciteit op locatie opgewekt. Overige
installaties die elektriciteit gebruiken zijn
de sprinklerinstallatie in de dakkap, de
vloerverwarming in de kerkbanken
(wordt zelden gebruikt). De elektrische
vloerverwarming ter plaatse van de
infobalie staat daarentegen in het
stookseizoenvaker aan evenals de
pompen van de vloerverwarmings-
installaties.

BrandveiligheidTussen de gewelven en het dak is een
sprinklerinstallatie aanwezig. Dit is een
droge sprinklerinstallatie, aangesloten op
de watervoorziening van de brandweer,
in de tuin naast de bouwloods.

Ontwerpvragen  

Er zijn meerdere ontwikkelingen gaande omtrent de
verbindingmet de omgeving en de openheid van de
kathedraal.

Zo is het plan om de hoofdentree te verschuiven naar de
Noordzijde.Momenteel bevindt deze zich in de toren.
Echter, historisch gezienmag deze ingang enkel op een
speciale gelegenheid door de bisschop gebruikt worden.
In de toreningang staat nu een houten tochtsluis
opgesteld en vlak voor hetmiddenschip staat een pui met
rookglas opgesteld. Bij het veranderen van de entree kan
bijvoorbeeld het uitgangspunt genomen worden om zo
circulairmogelijk de noordentree klaar te maken voor het
nieuwe gebruik.

Aansluitend staat het kerkbestuur voor de grote uitdaging
om de bouwloodsher te bestemmen. Dit Bossche School
gebouw gaat in januari zijn museumdeuren sluiten. Het is
de bedoeling omontmoetings- en informatiecentrum te
starten. Vanuit waar bijvoorbeeld een tour door de
kathedraal gestart kanworden en waar kunstschatten
tentoongesteld gaanworden. Hiervoor is de ambitie om
een open en lichter geheel te creëren.Denk hierbij aan het
opentrekken van de begane grond als ontvangstruimte,
het inpassenvan eenmuseale wand en het creëren van
een serre met terras nabij de nieuwe entree aan de
noordzijde van de kathedraal. Dit wringt met de Bossche
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School stijl en dientmet zorg samengesteld teworden.
Aan het einde van het eerste kwartaal 2020moet het
Programma van Eisen compleet zijn. Zodat eind 2020 de
herbestemming compleet is.

Wanneer de bouwloods herbestemd is kunnen de huidige
museumstukken een nieuwe tentoonstellingsruimte
gebruiken.Hier liggen ideeën omdeze open te stellen in
de toren (gemeentelijk eigendom) ter verrijking van de
beklimming van de toren.

Om de openheid en gastvrijheid van de kathedraal te
verhogen zijn er plannen omdoormiddel van
lichtarchitectuur de grandeur van de Brabantse gotiek
extra te belichtenmet het doel om meer bezoekers aan te
trekken. Dit vraagt omgeenweloverwogen planwelke
voldoet aan de huidige duurzaamheid ambities.

Het laatste traject is de behoefte om de digitale
toegankelijkheid te verhogen. Dewebsite behoeft een
revisie.Ditmoment leent zich uitstekend om een nieuwe
laag toe te voegen. Bijvoorbeeld in de vorm van een
betaalde audiotour beschikbaar te stellen zodat bezoekers
individueel een tour door de kathedraal kunnenmaken
terwijl het cultuurhistorische verhaal verteldwordt.
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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. DeGroeneGrachten
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.


