Anamnese
1

kathedrale basiliek St. Bavo te Haarlem
Jill Vervoort // Adviseurs Duurzaamheid
18-12-2020

“Als een eeuwenoud pand
duurzaam kan,
dan kan het toch overal?”
Wubbo Ockels
(1946 – 2014)
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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 hun wens om energie te besparen en anderzijds
passend zijn bij de kwaliteit en ambitie van deze
bijzondere groep gebouwen. Daartoe zullen volgend jaar
(2021) ontwerpteams op 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.
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Energieadvies
en selectie
maatregelen

Leeswijzer
Allereerst wordt 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 en Water & 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. Elk monument is
anders en vraagt om een unieke behandeling. Niet in ieder
historisch raam kan zomaar isolerende beglazing worden
geplaatst, bijvoorbeeld. Er moet rekening worden
gehouden met de monumentale waarden en het is van
belang, ons te realiseren dat het gebouw tijdenlang een
eigen vocht- en temperatuurhuishouding heeft gehad.
Wanneer de bouwfysische eigenschappen veranderen,
kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals
vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot. Kortom:
monumenten vragen om maatwerk, niet om
standaardoplossingen. Daarom is verduurzamen altijd een
integraal vraagstuk, welke begint met reduceren.

Contact met uw
gemeente over
vergunningplicht
Opstellen
tekeningen

Vergunningaanvraag

Regel
financiering
Vind de
geschikte
uitvoerder
Geniet van uw
duurzame
toekomst

2 De Koepel Kathedraal
ontwerpvraagstuk. Alsmede de vraag hoe
duurzaamheid in de kathedraal te
integreren is zonder de kunst en
cultuurhistorie aan te tasten. Daarnaast is
de wens om het museum in de kelder uit
te breiden, wat leidt tot een installatie
vraagstuk. Dit i.c.m. het opstellen van het
MJOP bieden kansen voor het integreren
van verduurzaming.

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
Adres

Toekomstvisie De stichting geeft aan met name gericht
te zijn op het instandhouden van het
kerkcomplex. Er zijn geen directe
ambities met betrekking tot
verduurzaming. Wel is er een drijfveer om
de energiekosten te verlagen, de
bezoekersaantallen te vergroten en het
onderhoud aan de hand van een MJOP uit
te kunnen gaan voeren.
Ontwerpvraag Het verhogen van de bezoekersaantallen
is een interessante doelstelling voor een
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Merk op, er is al eerder een
ontwerpvraagstuk uitgezet om de
exploitatie van de kathedraal te
verbeteren. Hieruit volgde een tweetal
verkenningen. Namelijk het creëren van
een datacentrum, dan wel in de hoge
kruipruimte van het schip of in een nieuw
te construeren kelder naast de kathedraal
(noordzijde op eigen grond). Met het oog
op het gebruiken van de restwarmte.
Beide bleek uiteindelijk niet haalbaar.

Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
Anton Demmers (coordinator)
Hendrik Duijts (vice president)
Leidsevaart 146,
2014 HE, Haarlem

Kenmerken en gebruik
Soort gebouw
Functie
Bouwjaar
Monument
Bouwlagen

Vijfbeukige kruisbasiliek.
Religieus en cultureel.
1895-1930
Rijksmonument (nr. 19555), onderdeel
van het complex St. Bavo (nr. 395819)
Eén bouwlaag met kelder

BVO
Restauraties

Indeling

Comfort
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Circa 3.300 m²
In 2005-2016 werd de kathedraal
grootschalig gerestaureerd onder leiding
van Van Hoogevest Architecten. Op 21
mei 2019 werd dit restauratieproject
beloond met de Europa Nostra Award. In
2015 werd aan de noordzijde een
bijgebouw gerealiseerd aan de kathedraal
t.b.v. een sanitair voorziening.
Het complex bestaat uit de basiliek, de
pastorie en de sacristie. De sacristie en de
pastorie vormen samen de plebanie. De
begane grond is in gebruik als vergaderen ontvangstruimte en op de eerste en
tweede verdieping bevinden zich twee
appartementen voor de bisschop en de
priester. Aan de zuidzijde beschikt de
kathedraal over een tuin.
De kerkzaal wordt normaal enkel
verwarmd voor de zondagdienst
(temperatuur 14 °C). Dit wordt voldoende
geacht om prettig te kunnen kerken. Om
dit te bereiken wordt de kerkverwarming
al op vrijdagochtend ingeschakeld. Vlak
voor de dienst wordt de luchtverwarming
uitgeschakeld i.v.m. geluidsoverlast. De
vloerverwarming onder de banken blijft
aan. Deze wordt dusdanig gewaardeerd
dat bezoekers soms schoenen uit doen
om sneller warme voeten te krijgen. Er
momenteel weinig sprake van tocht, zo
zijn de zijdeuren praktisch ongebruikt en

Onderhoud

Gebruik

is de hoofdentree voorzien van een
tochtportaal en een draaideur.
Het onderhoud aan de kathedraal is een
doorlopend proces met verschillende
instandhoudings-, onderhouds- en
restauratieopgaven. De grote restauratie
is vrij recentelijk afgerond. Aangezien er
nog geen MJOP aanwezig is wordt er
momenteel gebruik gemaakt van een
urgentieplan voor noodzakelijk
onderhoud, om vervolgschade te
voorkomen. Er is momenteel dan ook
geen groot onderhoud gepland. Wel staat
er in het urgentieplan vermeld dat er
nodig onderhoud is aan het schilder-,
voeg- en houtwerk rondom de plebanie.
De kathedraal is aangesloten bij het
groots museum van Nederland, waardoor
het permanent opengesteld is voor
publiek. Per jaar worden er twee grote
evenementen georganiseerd en is er
jaarlijks een kerstexpositie. Dit alles is
benodigd om de exploitatiekosten te
kunnen dragen en het monument in
stand te houden zonder godshuis te
verloochenen. De openingstijden variëren
per jaargetijde.
Elke week zijn er vieringen:
• ma-di-do-vr om 09:00-10:00
• wo om 19:00-20:00
• za op wisselende tijdstippen in de
avond
• zo om 10:00-11:00 en van 13:00-14:00

Legenda
Hoofdentree
(publiek)
Kantooringang (privé)
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Toekomstwens:
uitbreiding museum

Luchtverwarming kerkzaal
Vloerverwarming museum,
kerkbanken en aanbouw
Verwarming middels
radiatoren plebanie

Cv opstelling in de kelder t.b.v.
kerkzaal, museum en aanbouw
2x cv opstelling plebanie op
tweede verdieping
Mechanische ventilatie op tweede
verdieping

Watergedragen
vloerverwarming
Reeds ingezette overstap
naar ledverlichting

Omgeving
Er ontstaat regelmatig verwarring over de oude en de
nieuwe Bavokerk welke zich op 1,5 klimeter afstand van
elkaar staan. Daarom wordt er vaak naar de nieuwe Bavo
gerefereerd als Koepel Kathedraal. De Koepel Kathedraal
aan de Leidsevaart bevindt zich minder dan een kilometer
van het stadscentrum van Haarlem. Inmiddels staat de
kathedraal ingebed in he zuidwestelijke deel van Haarlem.
Echter, van origine is de kathedraal buiten de veste
gebouwd. Nu is de kathedraal onderdeel van de stad, en
wordt de publiek ruime merkbaar meer gebruikt. Toch
blijft de Leidsevaart een natuurlijke barrière die de
aanloop naar de kathedraal deels verhinderd.
Deze waterader brengt ook kansen met zich mee. Zo is er
een aanlegsteiger recht tegenover de kathedraal vanuit
waar een museumboot rond gaat die het Teylersmuseum
en het Frans Hals museum met elkaar verbindt.
Vanuit de gemeente worden er wandelroutes aangeboden
naar de kathedraal. Toch is het opvallend dat de loop naar
de Koepel Kathedraal vele male lager ligt dan de oude
Bavo in het centrum. Er is dan ook al vaak samen met de
gemeente gekeken hoe de routing naar de Koepel
Kathedraal verbeterd kan worden.
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Historie
KATHEDRALE BASILIEK van St. Bavo. 1895-1930, J.TH.J.
Cuypers. Koor 1895-1898, transept, kruisingstoren en
schip 1902-1906, westtorens 1927-1930. Vijfbeukige
kruisbasiliek met koepel en twee westtorens, kapellen
langs de zijbeuken, een doopkapel aan het zuidelijke
transept, en straalkapellen rond de kooromgang.
Markeert de overgang van de neogotiek naar een nieuwe
kerkelijke bouwkunst. Eclectisch bouwwerk met
motieven, ontleend aan de romaanse bouwkunst, de
vroege Franse gotiek, Moorse en Assyrische
versieringsvormen, Berlage, de Art Nouveau en De Bazel.
Decoratie en aankleding o.a. door F.W. Mengelberg, J.P.
Maas, Mari Andriessen (beeldhouwers), Jan Toorop en
Han Bijvoet (tegeltableaus), Jan Eloy en Leo Brom
(edelsmeden), Jules Dobbelaere, Dom Jac. van der Meij en
Han Bijvoet (glazeniers). Van oorsprong orgel met drie
klavieren en vrij pedaal, in 1923 gemaakt door de Gebr.
Adema te Amsterdam voor de RK Willibrordus buiten de
Veste in Amsterdam. In 1971 overgeplaatst naar Haarlem.
Nadien uitgebreid met een vierde klavier door de fa.
Schreurs te Amsterdam. Mechanisch torenuurwerk.
Beschermenswaardige orgelkas, als interieuronderdeel
ontworpen door Cuypers, van het transeptorgel gemaakt
door de firma Adema in 1907. Het instrument zelf is,
vanwege de vele wijzigingen, niet beschermenswaardig.
(Bron: RCE)
De Koepel Kathedraal vormt samen met de Sagrada
Familia, de Sacré-Coeur, de Westminster Cathedral en de
Basiliek van Koekelberg tot de top vijf van belangrijkste
kerken ter wereld behoort gebouwd tussen 1850 en 1950.
Meer dan 50 belangrijke Nederlandse kunstenaars hebben
aan dit gebouw meegewerkt. Tijdens de laatste
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restauratie (2005-2016) zijn nieuwe eigentijdse
kunstwerken toegevoegd van Jan Dibbets (glas-inloodramen), Marc Mulders (o.a. glaspanelen in de
doopkapel) en Gijs Frieling (glasmozaïek). (Bron:
visithaarlem.com)

Bouwtechnische opbouw
Vloeren

Onder het koor, de kooromgang en de
straalkapellen bevindt zich een kelder.
Overige delen zijn voorzien van een hoge
kruipruimte. Het hoogkoor en de
kooromgangen zijn voorzien van een
natuurstenen zerkenvloer. Het schip met
transepten zijn voorzien van een terrazzo
vloer. Alle vloeren zijn ongeïsoleerd.

Gevels

De gevels bestaan uit massief
metselwerk, welke in de kerkzaal rijkelijk
voorzien is van ornamenten en
geglazuurde stenen. In de plebanie zijn
wandschilderingen, houten omtimmering
en schildermotieven te zien in het
interieur.

Ramen

Al het glas-in-lood in de kerkzaal is
voorzien van voorzetramen (buitenzijde).
Enkel de ramen in de koepel zijn voorzien
van achterzetramen (binnenzijde). De
voorzetramen fungeren met name als
bescherming voor het glas in lood tegen
bijvoorbeeld windbelasting.

Dak(en)

Onder de leien daken bevinden zich
stenen gewelven.

museum en het bijgebouw is voorzien
van vloerverwarming. De plebanie
beschikt of sterk verouderde, maar
gerenoveerde, kolomradiatoren (die van
waarde zijn in het interieur).

Installatietechnische opbouw
Ventilatie

Warmte

Er wordt overwegend op natuurlijke wijze
geventileerd. Enkel in de plebanie is een
800 m3/h mechanische afzuiging
toegepast. In het museum wordt soms
gebruikt gemaakt van een modulaire
ont/bevochtiger.
In totaal staan er 8 HR ketels opgesteld
van elk 100 kW, bouwjaar 2015. De
luchtverwarming wordt geleverd door
een cascade opstelling van 5 ketels. De
overige drie ketels leveren warmte voor
de vloerverwarming (watergedragen) in
de kerkzaal, het museum en het
bijgebouw. De plebanie beschikt over een
twee losse ketels.
De warmteafgifte in de kerkzaal gebeurt
in de basis via luchtverwarming, met
vloerverwarming onder de banken. Het
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Elektriciteit

De kathedraal en de plebanie hebben elk
een eigen elektriciteitsaansluiting. In het
museum en de kerkzaal is de overstap
naar ledverlichting al gemaakt. Het is
onduidelijk hoe ver de bewoners hier in
zijn.

BrandveiligheidDe plebanie en de kathedraal vormen
ieder een separaat brandcompartiment.
Zo beschikt de plebanie over een
brandmeldingscentrale. De kathedraal
heeft noodverlichting en nooduitgang
aanduiding. Het geheel is in 2019 door
een adviesbureau beoordeeld. En haar
rapport is akkoord bevonden door
bevoegd gezag (gemeente Alkmaar).

11

De Groene Grachten

Disclaimer en intellectueel eigendom
De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het
samenstellen van dit rapport. Echter voor onjuistheden en
onvolledigheden met betrekking tot deze rapportage, op
welke grond dan ook, kan De 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. De Groene Grachten 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 verband met de
opdracht zullen niet aan derden verstrekt worden.

Op de inhoud en de presentatie van deze rapportage
berust een intellectueel eigendomsrecht van De Groene
Grachten B.V. Niets mag door derden worden gebruikt
zonder dat schriftelijke toestemming van De Groene
Grachten B.V. is verkregen. Niets uit deze uitgave mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd,
waaronder begrepen het reproduceren door middel van
druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale,
elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo
nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(i) ten behoeve van een 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 RTVuitzending.

