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“Als een eeuwenoud pand
duurzaam kan,
dan kan het toch overal?”
Wubbo Ockels
(1946 – 2014)
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2

Inhoudsopgave
1 Introductie ............................................................4
2 De Grote Kerk Naarden ..........................................5
3 Analyse energiegebruik ........................................ 13
4 Kansen ............................................................... 14
5 Tot slot............................................................... 17

3

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 Grote Kerk Naarden
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

Stichting Grote Kerk Naarden
Ellen Snoep (directeur)
Marktstraat 13,
1411 RG, Naarden.

Toekomstvisie De Grote Kerk Naarden zal in de
toekomst een verhoogde exploitatie
hebben, waarbij de kerk een eigen
programma aanbiedt maar ook vaker
verhuurd zal worden als
evenementenlocatie.
Ontwerpvraag De ontwerpvraag voor de Grote Kerk
Naarden is hoe de warmteopwekking
verduurzaamd kan worden i.r.t. de
groeiende exploitatiewensen. Er liggen
kansen voor bijvoorbeeld energie uit de
5

bodem (horizontaal of verticale bron) en
het grachtwater.

Kenmerken en gebruik
Soort gebouw
Functie
Bouwjaar
Monument
Bouwlagen
BVO

Kerk.
Religieus en cultureel.
1380 – 1440 (toren) en 1455 – 1518.
Rijksmonument (nr. 30227).
1 bouwlaag.
Circa 2.000 m².

Verbouwingen De kerk is gebouwd op de overblijfselen
van zijn voorganger, waarvan enkel de
toren is overgebleven. De kerk is
tweemaal (1468 en 1481) verwoest door
brand.
Recentelijk is het leiendak gerestaureerd.
Afgelopen jaren zijn de luchtverwarmers
en cv-installaties vervangen door
moderne varianten.
Indeling

De kerk bestaat uit een grote kerkzaal
met middenschip, noorder- en
zuidertransept en een koor met
kooromgang. De kerk heeft een toren
van ca. 71 meter hoog. Naast het
zuidertransept is een consistorie
geplaatst.

Comfort

Door de combinatie van luchtverwarming
en vloerverwarming is de kerk goed warm
te krijgen. Doordat ook verse lucht wordt
toegevoerd d.m.v. LBK 1, is het
binnenklimaat goed te noemen.

Onderhoud

Een grote onderhouds- en
restauratieronde voor het dak van de kerk
is momenteel gaande. Het dak van de
kerk is leitje voor leitje vernieuwd en ook
de torens zijn onder handen genomen.
Het werk zal begin 2021 klaar zijn.

Gebruik

Tot voor kort werd de kerk opengesteld
voor bezoekers in de zomermaanden
juni, juli en augustus. In de overige
maanden wordt de kerk verhuurd voor
diverse doeleinden: muziek, lezingen,
diners etc. Het hele jaar door wordt de
kerk op zondag gebruikt voor de dienst
van de Protestantse Gemeente Naarden.
In 2020 is de kerk ook na de zomer open
voor bezoekers. 5 dagen in de week is de
kerk opengesteld voor bezoek aan het
tongewelf tijdens de eenmalige tour
‘Hemelbestormers’ dat vanwege de
restauratiewerkzaamheden en
publiekssteiger mogelijk gemaakt is.
De exploitatie van de kerk zal in de
toekomst toenemen.
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Gebruik
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Hoofdentree

Warme lucht inblaas
vloer

Vloerverwarming

Inblaasroosters triforium

Luchtbehandelingskast

Voorzetramen
kerkzaal

Cv ketel verwarming

Ledverlichting
Radiatoren

Omgeving
De Grote Kerk Naarden is gelegen midden in de
vestingstad Naarden-vesting. Naast de kerk liggen twee
grasvelden. De dichtbebouwde stad is omringd door de
vestinggracht.
Naarden-Vesting is beschermd stadszicht. Tot enkele
jaren geleden was het verboden zonnepanelen te plaatsen
op het dak van gebouwen. Sinds 2014 is de regeling
versoepeld, en mag onder voorwaarden zon-PV worden
geplaatst. Zonnepanelen zijn toegestaan, maar enkel uit
het zicht.
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ca. 175 m2. Onder de vloer zijn meerdere
kelders aanwezig.

Historie
Toen de nederzetting Naarden (Naruthi) in opdracht van
de graaf van Holland, Willem van Beieren, in 1355 werd
herbouwd, volgde tussen 1380 en 1440 de bouw van een
nieuwe kerk. Deze kwam in het midden te staan van de
nieuwe nederzetting, die tot op de dag van vandaag
hetzelfde stratenpatroon heeft als ten tijde van de aanleg
van de stad.
Van de oorspronkelijke kerk is alleen de toren nog intact.
De huidige kruisbasiliek met kooromgang is tussen 1455
en 1518 gebouwd. Uit die tijd stamt ook de beschildering
van het houten tongewelf.
Enkele kenmerkende elementen binnen de kerk zijn;
Zijbeuken en kooromgang met stenen overwelving. Orgel
met Hoofdwerk, Bovenwerk, Rugwerk en vrij Pedaal, in
1862 gemaakt door C.G.F. Witte. Eénklaviers kabinet
orgel, gemaakt in 1784 door J. Strömphler, afkomstig van
de Nederlandse Bachvereniging.

Bouwtechnische opbouw
Vloeren
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De vloer in de kerkzaal is afgewerkt met
natuurstenen tegels. Met name in de
transepten en het koor zijn historische
zerken aanwezig. De precieze
constructieve opbouw van de vloer is
onbekend. Tijdens de laatste restauratie
van rond 1970 zijn vermoedelijk alle
graven in de kerkzaal geruimd en is een
betonnen vloer aangebracht.
In het middenschip is een groot deel van
de vloer voorzien van vloerverwarming:

Gevels

De ongeïsoleerde buitenwanden van de
kerkzaal zijn uitgevoerd in massief
metselwerk in kruisverband, over het
algemeen ca. 90 cm dik. De buitenzijde
bestaat uit schoon metselwerk. Aan de
binnenzijde zijn de wanden
voorzien van gewit pleisterwerk.

Ramen

De glas-in-loodramen van de kerkzaal zijn
in 2011 voorzien van een
voorzetbeglazing van gehard glas, met
uitzondering van de glas-in-loodramen in
de lichtbeuk en de bovenste ramen.
De ramen in de consistorie zijn allen enkel
glas.

Dak(en)

Boven het middenschip, de viering, het
koor en de transepten bevindt zich een
houten tongewelf dat boven
het middenschip, viering en koor rijkelijk
is beschilderd met Bijbelse taferelen.
Tijdens de laatste restauratie
van rond 1970 zijn de planken van het
gewelf verwijderd. Bij het terugplaatsen
is over het gehele oppervlak aan de
bovenzijde een folie en een vezelachtige
isolatiedeken aangebracht, van ca. 5 cm
dik.
Boven de zijbeuken en de kooromgang
bevinden zich stenen kruisgewelven, die
aan de bovenzijde ongeïsoleerd zijn.

De kerk is voorzien van een eikenhouten
kapconstructie. De kap wordt
geventileerd door middel van
monnikskappen. Het ongeïsoleerde
grenenhouten dakbeschot is afgedekt
met leistenen.

Installatietechnische opbouw
Ventilatie

Warmte
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Van de vier luchtbehandelingskasten is er
één die ook voorziet in verse lucht d.m.v.
toevoer van buitenlucht. Op basis van
CO2-meters in de ruimte wordt een klep
aangestuurd die de hoeveelheid
buitenlucht tussen 0 en 100% regelt. De
verse lucht wordt toegevoerd via de
roosters in de vloeren. Met de CO2meters wordt de luchtkwaliteit tevens
gemonitord.
De ingangen bij de toren, het koor en de
consistorie zijn voorzien van
tochtportalen met automatische
schuifdeuren. Tijdens de restauratie van
het dak is het dak tevens luchtdichter
gemaakt.
De kerkzaal wordt verwarmd door middel
van een combinatie van luchtverwarming
en vloerverwarming.
In de sacristie zijn radiatoren aanwezig.
De vloerverwarming bestaat uit
vloerverwarmingsbuizen die zijn
ingestort in een betonlaag ter hoogte van
het middenschip. Het verwarmde
oppervlak bedraagt zo’n 175m 2.

De luchtverwarming bestaat uit 4
afzonderlijke systemen. Één
luchtbehandelingkast is gelegen achter
het kantoorpand aan de St. Aannasteeg
5. Deze luchtbehandelingskast heeft een
debiet van 26.800 m3/u. Via een klep kan
deze LBK tevens verse buitenlucht
aanzuigen t.b.v. ventilatie.
Via bouwkundige luchtkanalen die onder
de St. Annastraat doorlopen wordt lucht
van en naar de kerkzaal getransporteerd.
Het bouwkundige toevoerkanaal is
inwendig grotendeels geïsoleerd met
glaswolplaten. Het bouwkundige
retourkanaal is vermoedelijk geheel
ongeïsoleerd. In de kerkzaal bevinden
zich langs de buitenwanden spleten in de
vloer, van ca. 2,5 cm breed, waardoor de
warme lucht wordt ingeblazen. In het
zuidelijke transept bevinden zich
vloerroosters waardoor de lucht wordt
afgezogen.
De drie andere LBK’s werken d.m.v. 100%
recirculatie. De LBK’s zijn geplaatst in het
triforium boven de kerkomgang en de
zuidelijke en noordelijke zijbeuken. Lucht
wordt via inblaasroosters op een hoogte
van ca. 11 m boven het koor en het
middenschip ingeblazen. Lucht wordt
ook via roosters in het triforium
afgezogen.

De warmteopwekking geschiedt middels
zes parallel geschakelde hoog rendement
cv-ketels van het type Remeha Quinta
115, met een nominaal vermogen van ca.
105 kW per stuk. Een
verdeler/verzamelaar verdeelt de warmte
over vier groepen:
1) LBK 1
2) LBK 1, 2 ,3
3) Vloerverwarming
4) Radiatoren Consistorie
De ketels en verdeler zijn opgesteld in
een technische ruimte onder het kantoor
aan de St. Annastraat 5.
Elektriciteit

In alle kroonluchters zijn ledlampen
geplaatst. Voor het tongewelf is een
lichtplan opgesteld.
Er ligt een plan om zonnepanelen te
plaatsen. Vanwege de verhuizing van het
installatiebedrijf is dit nog niet
uitgevoerd.

BrandveiligheidIn de kerk is een droog sprinklersysteem
aanwezig.
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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.

