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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 Stevenskerk 

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 Stevenskerk
Rens Schulte (beheerder)
Henk Postema (Bestuurslid)
HeleenWijgers (directeur)

Adres Sint Stevenskerkhof 62
6511 VZ,Nijmegen

Toekomstvisie De exploitatie van de kerk zal de
komende jaren hetzelfde blijven. Er ligt
wel een plan om de kerk te
verduurzamen. Hierbij zullen ondermeer
het verwarmingssysteem en de
raamisolatie worden verbeterd.

Ontwerpvraag Er ligt al een plan om de
verwarmingsinstallaties van de kerk te
moderniseren. Hierbij zullen ook de

kapellen worden aangepakt, welke een
eigen verwarmingscircuit krijgen. Ook is
er het plan vloerisolatie in de kapellen
aan te brengen en de luchtkanalen te
isoleren. De kerk is op zoeknaar een
ontwerp waarbij dit kan worden
meegenomen.

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Sint Stevenskerk
Functie Religieus en cultureel
Bouwjaar Midden 13e eeuw
Monument Rijksmonument (31181)
Bouwlagen De kerk heeft één bouwlaag
BVO Circa 2.500m²

Restauraties De kerk is tijdens bombardementen in de
TweedeWereldoorlog beschadigd
geraakt. Vervolgens is de kerk, in de jaren
na de oorlog, grondig gerestaureerd en
heropend in 1969. In 2015 heeft er nog
een grote restauratie plaatsgevonden,
waarbij onder andere grote delen van het
natuursteen zijn aangepakt.

Indeling DeStevenskerk bestaat uit een grote
kerkzaal met koor en kooromgang. Er zijn
twee kapellen, de Noorder- en
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Zuiderkapel.Onder het koor is een
crypte. Ten noorden van de kooromgang
is een gerfkamer aanwezig.

Comfort De kerk is goed warm te krijgen. Voor
evenementenmoet de verwarming al
ruim van tevoren worden ingeschakeld.
Bij de raampartijen is soms sprake van
koudeval.

Onderhoud De onderhoudstoestand van de kerk is
goed. Jaarlijkswordt er door de
monumentenwacht een inspectierapport
opgesteld. Het laatste onderhoud is
uitgevoerd aanhet Königorgel. De
komende jaren wordt er grootschalig
gerenoveerd, waarbij verduurzaming
direct wordt meegenomen.

Gebruik De kerk is van 1 april tot 1 november 7
dagen per week open voor bezoekers.
Daarna is de kerk tot aan de
kerstvakantie enkel in het weekend open.

Gedurende de kerstperiode is de kerk
geopend en vervolgens vanaf 3 januari tot
1 april gesloten. Op zondagochtend
wordt er een kerkdienst gehouden.
Verder is de kerk ook in gebruik voor
verschillende evenementen, zoals toneel,
concerten en activiteiten van de
universiteit.

Zittend bieden de kerkbanken ruimte
voor 450 personen. Bij concerten kan dit
wordenuitgebreid tot 850, en met
gebruik van lcd schermen tot maximaal
1.000 personen.

De twee kapellen worden voor
verschillende doeleinden gebruikt. De
Zuiderkapel wordt voornamelijk gebruikt
voor huwelijken en kerkdiensten. De
Noorderkapel ismomenteel in gebruik als
expositiezaal.
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Gebruik 

Luchtverwarming Luchtverwarming Cv ketel verwarming Infraroodpanelen

Hoofdentree Radiatoren Cv ketel verwarming Lichtplan uitgevoerd

Cv-ketel verwarming Enkelglas achterzetramen
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Omgeving 

DeStevenskerk is gelegen in het oudste deel van
Nijmegen. De kerk staat opeen heuvel en vangt hierdoor
zeer veel wind. De stad Nijmegen heeft de doelstelling
om in 2045 energieneutraal te zijn. Er wordt hierbij flink
ingezet op warmtenetten, die wijk voorwijk zullen worden
aangelegd. De wijk rond de Stevenskerk is hierbij door de
gemeente aangemerkt als kansrijk gebied. Dit betekent
dat ermogelijk binnen afzienbare tijd een aansluiting op
een warmtenetmogelijk is voor de verwarming van de
kerk.
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Historie 

Toen in 1247 graaf Otto vanGelre het Valkhof en de stad
Nijmegen in pand kreeg, besloot hij om strategische
redenen de kerk bij het Valkhof te verplaatsen naar een
terrein binnen de stadsmuren vanNijmegen. Het terrein
vormde een plateau aan de westzijde van de bovenstad,
genaamd de ‘Hundisburg’. De bouw van de basiliek met 
toren in haar eerste vorm vondplaats in de tweede helft
van de 13e eeuw. Tussen circa 1350 en 1460 is de kerk
aanzienlijk vergroot. In de 16e eeuw is het interieur zwaar
beschadigd geraakt vanwege de beeldenstorm. Tussen
1772 en 1778 zijn de daken vernieuwd met nieuwe
stucgewelven met oorspronkelijk barokke schilderingen
die grotendeels zijn verdwenen. In 1937 startte de
voorbereiding voor een grootschalige restauratie van het
kerkgebouw. Deze restauratie is uiteindelijk, na de schade
door bombardementen in 1944, uitgevoerd en duurde tot
de jaren 60. Kenmerkende elementen binnen de kerk zijn
onder meer een natuurstenen graftombe van Catharina
vanBourbon, de moeder van Hertog Karel van Egmond,
op het hoogkoor. En het hoofdorgel, in 1776 gemaakt door
L. König, in een rijk gesneden kas met snijwerk van Johan
Kaersbergen en J. Otten.

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren De vloer van de kerk bestaat uit een
betonconstructie van circa 180 mm dik.
Hieronder bevindt zich een relatief diepe
kruipruimte. Onder een deel vande vloer
zijn de luchtkanalen van het verwarming
aanwezig. De vloer in het koor bestaat uit
een betonvloer met stalen troggewelven.

De vloerenzijn grotendeels belegd met
hardstenen plavuizen. Plaatselijk zijn er
harstenen grafzerken aanwezig. De
vloeren zijn ongeïsoleerd.

Gevels Degevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk afgewerktmet
natuursteen. Demuren in zuidelijke
transept, zuidzijde kooromgang en de
toren bestaan compleet uit natuursteen.
De gevels hebben een dikte van circa 500
tot 1.000 millimeter.

Ramen De kerkramen bestaan alle uit glas-in-
lood. Er zijn in de kapellen enkelglas
achterzetramen geplaatst, hier is sprake
van condensvorming en er is nog steeds
last van koudeval.

Dak(en) Dedaken hebben een houten constructie
bedekt met leien. Aan de binnenzijde van
de houten constructie zijn hardboard
platen aangebracht, om vochtproblemen
ten gevolg van sneeuwval te beperken.
De kerk bevat drie soorten gewelven. Het
middenschip koor en transept zijn
voorzien van een houten tongewelf.
Boven het orgel aan de oostzijde van het
middenschip is een betonnen gewelf
aangebracht Deze zijn aande
kerkzaalzijde bekleed met dezelfde eiken
delen als de houten tongewelven. Boven
de kapellen, zijbeuken en kooromgang
zijn gemetselde kruisrib- of stergewelven
aangebracht.  
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Installatietechnische opbouw 

Ventilatie Alle ruimtes in de kerk worden natuurlijk
geventileerd. In de toiletten wordt
mechanisch afgezogen.

Warmte Dewarmtevraag van de kerk wordt
opgewekt door 2 gasgestookte cv-ketels
uit de jaren ‘60. Eén ketel bevindt zich ten
noordwesten van het noordertransept.
De andere ketel bevindt zich buiten de
kerk, namelijk in de kosterswoning. Deze
ketel is via een grondleiding onder de
straat verbonden met de
warmtewisselaar en ventilator onder de
Gerfkamer.

Afgifte van de warmte geschiedt door
luchtverwarming. Zowel via lucht dat in
de ruimte wordt geblazen, als een hete

lucht vloerverwarmingssysteem.Het
betreft een recirculatiesysteemmet een
aantal inblaas- en retourkanalen. De
verwarming is gezoneerd ener wordt
gebruik gemaakt van een slimmemeter.

Ook de kapellen en de crypte zijn
aangesloten op de luchtverwarming.
In de toiletten zijn infraroodpanelen
aanwezig. De gerfkamer wordt verwarmd
via twee radiatoren en een convector,
welke zijn aangesloten op een aparte
kleinere ketel in de kosterswoning.

Elektriciteit In 2018 is er in de gehele kerk een nieuw
lichtplan geïnstalleerd, waarbij alles
vervangen is voor ledverlichting, welke p
afstand aangestuurd kan worden.
Daarnaast wordt er nog elektriciteit
gebruikt voor een aantal koelkasten en
elektrische bijverwarming.
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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.


