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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 Erfgoedwordt
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 Pieterskerk 

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 Pieterskerk Leiden
Frieke Hurkmans (directeur-bestuurder)
WardHoskens (conservator)

Adres Kloksteeg 16,
2311 SL, Leiden

Toekomstvisie In de toekomst zal de exploitatie van de
kerk veranderen. De Pieterskerk Leiden
combineert een bedrijfsvoering van
museale- en verhuur inkomsten. Door de
Covid-19-crisis wordt gedacht aan een
combinatie vanmuseale-, horeca- en
verhuurinkomsten waarbij de Pieterskerk
Leiden functioneert als een third place in
Leiden. Een plek waar je, naast wonen en
werken, naar toe gaat om je te
ontspannen enwaar je onderdeel bent

van het sociale leven. Hierdoor zullen er
het hele jaar door zeer verschillende
activiteiten in de kerk plaatsvinden.

Ontwerpvraag DePieterskerk Leiden wil toewerken naar
een hybride situatie waarbij demuseale
functie en de commerciële inkomsten in
stabiel evenwicht zijn. Hierdoor zal het
gebruik van de kerk sterk toenemen.

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Kerk
Functie Cultureel, evenementen
Bouwjaar 1390 – 1570
Monument Rijksmonument (25446)
Bouwlagen De kerk bestaat uit een kelder, een

begane grond en twee verdiepingen.
BVO Circa 2500 m²

Restauraties Tussen 2000 en 2010 zijn er grootschalige
restauraties aande kerk uitgevoerd.

Indeling DePieterskerk is te onderscheiden in
meerdere gebouwdelen: de kerkzaal met
een noord- en zuidbeuk, middenschip en
noord- en zuidtranseptenen daarnaast
de Priesterkoormet kooromgang. Aan de
zuidzijde is het pieterskerkcafé en de
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kerkmeesterkamer. Daarboven zijn de
kantoren gevestigd.

Comfort Vanwege de vloerverwarming, radiatoren
en convectoren is de kerk goed warm te
krijgen. Door tochtweringsmaatregelen is
het binnenklimaat goed te noemen.

Onderhoud 2000-2010: Het kerkgebouw heeft een
grootscheepste restauratie ondergaan
aan dakconstructie en dakbekleding.
Nieuwe elektra is aangebracht in de
gehele kerk. Verlichting is vervangen voor
ledverlichting, ook in kroonluchters.
Twee gordingankers zijn vervangen.

2015-2016: Restauratie Van Hagerbeer-
orgel, orgel pijpen.

2015: Goudleerbehang in
Kerkmeesterskamer is gerestaureerd.
Kelder van Kerkmeesterskamer is
gerestaureerd.

2015-2017: Plaatselijk divers klein herstel
uitgevoerd.

2018: schilderwerk buiten van houten en
metalen onderdelen van dakkapel,
deuren, luiken, goudbeleg ed. , vanaf
goot kooromgang tot windvaan.

2018-2019: Plaatselijk zijn gebreken uit
de vorige rapportage hersteld, zoals aan
goten (scheuren) en dakvlakken (leien) ,

houtrot deur en een plaatselijk cilinder
vervangen. Enkele gebreken daarvanzijn
niet hersteld, zie hiervoor rapportage.

2019: De schilder zou zijn terug geweest
voor de aantal opleveringspunten
(rapportage 2018) en de toegangsdeuren
westzijde zijn in eigenbeheer geschilderd.

In 2016 is een 20-jarigMJOP opgesteld,
waar jaarlijks een aangepaste begroting
op wordt gemaakt. De SIM loopt van
2019-2024.

Gebruik Hetmonument is open voor bezoekers,
mits er geen verhuur activiteiten
plaatsvinden. Tegen betaling kunnen de
museale bezoekers de kerkbekijken,
waar onder andere een tentoonstelling
over dePilgrims zichtbaar is. De
evenementen verschillen van activiteiten
van de universiteit tot de jaarlijkse
Matthäus-Passion. In totaal is de kerk op
jaarbasis ongeveer 100 dagen
commercieel in gebruik. Onderzocht
wordt of hetmonument als 'Third Place '
een toekomst heeft.
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Gebruik 

Hoofdentrees
Noord→ Bji evenementen
Zuid→ bij ‘Third place’

Vloerverwarming HR ketel verwarming Balansventilatie metWTW

HR++ glas Radiatoren Cv ketel verwarming Lichtplan uitgevoerd

Dakisolatie Convectoren Voorzetglas kerkzaal
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Omgeving 

Degemeente Leiden heeft eenwarmtevisie voor het
aardgasvrij krijgen van de stad. Hierbij is het doel om met
de gehele stad aardgasvrij te zijn in 2050. Onderdelen van
deze warmtevisie zijn onder andere een
hogetemperatuurwarmtenet en een
lagetemperatuurwarmtenet. De Pieterskerk bevindt zich
niet in één van dergelijk kansrijke wijken die in 2035
aardgasvrij zoumoeten zijn. De kans is daarom zeer groot
dat het nog minstens 15 jaar zal duren voordat de
Pieterskerk op een eventueel warmtenet kan worden
aangesloten.
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Historie 

DePieterskerk ontstond op de plek waar de grafelijke
kapel was gesitueerd, vlak naast hetGravensteen. De
fundamenten van de grafelijke kapel liggen onder het
schip. Rond 1300 ontstond de behoefte aan een groter
kerkgebouw. Rond het midden van de 15e eeuw had de
Pieterskerk een definitieve vorm bereikt. In 1512 stortte de
toren in. De kerkmoderniseerde in de 18e eeuw, maar
mede door de kruitramp in 1807, verkeerde de kerk in de
vroege 19e eeuw in slechte staat. Belangrijke elementen
binnen de kerk zijn onder meer; twee drieklaviers orgels
uit 1643 en 1883 en een eikenhouten klokkenstoelmet
klok van P. Seest uit 1763. Verder heeft de Pieterskerk
Leiden het oudste nog bestaande koorhek van Nederland
(+- 1450).

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren Door vrijwel de gehele kerkzaal,
waaronder het schip en dekooromgang,
ligt een zerkenvloer. In de periode 2005-
2008 is deze vloer gerestaureerd. Tijdens
deze restauratie is een eerder gelegde
betonvloer behouden gebleven en een
nieuwe vloerverwarming aangelegd.Het
Pieterscafé heeft een houten vloer.

Gevels Degevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk, bestaande uit
baksteen en zandsteenmet hoekstenen
en afzaten.

Ramen De raampartijen van de kerk zijn bezet
met glas-in-lood. Deze zijn volledig
gerestaureerd, waarbij nieuw glas-in-lood
is toegepast en aan de buitenzijde
voorzetglas (10 mm) is geplaatst. De
ramen in de kantoren zijn voorzien van
HR++ glas.

Dak(en) Dedaken hebben een houten constructie
bedekt met leien. In de kerkzaal bevinden
zich stenen gewelfplafonds die niet zijn
geïsoleerd. Bij de kantoren is ook een
houten dakconstructie aanwezig, waarbij
isolatie vanaf de binnenzijde is
aangebracht.

 
Installatietechnische opbouw 

Ventilatie Degehele kerk wordt natuurlijk
geventileerd. In de toiletruimtes bij de
kooromgang ismechanische afzuiging
aanwezig. Bij de ingangen van de
kerkzaal zijn tochtportalen aanwezig. In
een technische ruimte boven de kantoren
is een ventilatiesysteemmet
warmteterugwinning (WTW) geplaatst
die de kantoorruimtes van verse lucht
voorziet. In dezelfde technische ruimte is
een luchtbehandelingskast (LBK)
geplaatst voor het Pieterskerkcafé. Deze
kast is niet voorzien vanWTW.

Warmte Er zijn twee cv-ketels aanwezig in de
kantoorruimtes. Deze ketels verwarmen
de kantoren en het Pieterskerkcafé. De
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afgifte vindt hier plaats door middel van
radiatoren. De radiatoren zijn voorzien
van elektronische regelkleppen die
centraal aangestuurd kunnen worden. In
de kerk is zowel inhet schip als in het
koor vloerverwarming aanwezig. De
warmte voor deze vloerverwarming
wordt opgewekt doormiddel van twee
grote cv-ketels (2x Buderus SB615-310,
vermogen 375kW, bouwjaar 2003) in een
installatieruimte naast de kooromgang.
Deze installatie wordt ook gebruikt voor
afgifte door middel van radiatoren in de
kooromgang.

Elektriciteit De kerk heeft eenmodern op afstand
instelbaar lichtsysteem, bestaande uit
downlightersmet ledverlichting.

BrandveiligheidVoor de detectie van brandbevindt zich
in een raam bij de kooromgang een
aspiratie detectie systeem.Dit systeem
neemt continu luchtmonsters en kan zeer
kleine rookdeeltjes detecteren.
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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 door middel 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.


