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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. 



5

2 De Grote Kerk Zwolle 

Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle 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 Academiehuis
Gerben Pol (projectleider)
Jos Snoek (extern, Buro Stiel)

Adres Grote Markt 18,
8011 LW, Zwolle.

Toekomstvisie De kerk is bezig de exploitatie stevig te
verbeteren. De renovaties van de
afgelopen jarenhebben ervoor gezorgd
dat de kerk in 2019 een grote sprong
maakte in het aantal bezoekers,
evenementen etc. De covid-19 pandemie
heeft een remgezet op deze groei, maar
de verwachting is dat dit de komende
jaren voortgezet kan worden. Onderdeel

hiervan is een transitieplanmet o.a. de
volgende aandachtsgebieden:
- Herontwikkeling koorgebied, i.c.m.

multifunctioneel meubilair,
- Herontwikkeling keuken- en

opslaggebied onder consistorie,
- Herontwikkeling

catechisatiegebouw,
- Herontwikkeling zolders

noorderportaal,
- Herontwikkeling buitengebied (i.s.m.

gemeente Zwolle),
- Herontwikkeling en toegankelijk

maken zolders kerkbeuken,
- Tweede fase verlichtingsplan in LED,
- Opschonen en veilig maken

installaties,
- Brandveiligheid (detectie en

sprinkler).

Ontwerpvraag Hoe kan de kerk in delenworden
gebruikt, zonder de gehele kerk te
moeten opstoken?

  
Kenmerken en gebruik 

Soort gebouw Kerk.
Functie Museaal, cultureel.
Bouwjaar 1406-1466.
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Monument Rijksmonument (41666).
Bouwlagen 1 bouwlaag.
BVO Circa 2.500m².

Verbouwingen In 2019 is het interieur van de kerk flink
verbouwd waarbij veel historische
elementen in ere zijn hersteld. Hierbij zijn
tevens de vloeren aangepakt en de
toiletvoorzieningen vernieuwd. De kerk is
klaargemaakt voor activiteiten met meer
publiek. Op dit moment is de kerk ook in
verbouwing, zo wordt onder andere de
vloerverwarming uitgebreid.

Indeling De kerk bestaat uit een kerkzaal met
middenschip, een noorder- en zuiderbeuk
en een hoogkoor. De kerkwordt
ontsloten door een noorder- en
zuiderportaal. Op de plek van de
vroegere toren is een consistoriekamer
gebouwdmet twee bouwlagen. Naast de
noorderportaal is een
catechisatiegebouw geplaatst.

Comfort In de zomer is er een erg prettig
binnenklimaat. In de winter is het
oncomfortabel vanwege kou en tocht.

Onderhoud Eind 19e eeuw heeft eengrootschalige
restauratie plaatsgevonden. In die
periode is ook het catechisatielokaal
gebouwd. In de jaren ’80 en ’90 hebben 
grootschalige
onderhoudswerkzaamheden
plaatsgevonden aan de kapvoeten,

goten, dakbedekkingen, glas-in-
loodvensters en de stenen gewelven.
In 2019 heeft een omvangrijke
herinrichting van de noord- en
zuidportaal, vloerengebied rondom het
middenschip en de voormalige
stookkelder plaatsgevonden.Deze
herinrichting was een eerste stap in het
transitieplan (zie toekomstvisie).

Gebruik De kerk is vijf dagen in de week geopend
voor verschillende doeleinden: het heeft
eenmuseale functie, er is een 2e hands
boekenmarkt, er zijn culturele activiteiten
en tentoonstellingen en er worden
evenementen georganiseerd,
bijvoorbeeld optredensmet klassieke
muziek.
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Gebruik 

Hoofdentrees Radiatoren Cv ketel verwarming Convectoren

Vloerverwarming Radiatoren Cv ketel verwarming Ledverlichting

Bankverwarming
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Omgeving 

DeGrote Kerk Zwolle staat in het midden van de stad
Zwolle op de grote markt. Het naastgelegen Grote
Kerkplein is de voormalige begraafplaats van de kerk.
Deze is inmiddels geruimden betreft nu een open plein
dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld de opstelling van
kermisattracties.

Het centrum vanZwolle is sinds 1993 beschermd
stadszicht. PV panelenmogen in het beschermd gezicht
alleen uit het zicht worden geplaatst. 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.
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Historie 

De Grote of Sint-Michaëlskerk in Zwolle is in de
periode 1406-1466 gebouwd op de plek waar
eerst een kleinere romaanse kerk stond. De kerk
is in de jaren hierna uitgebouwd tot een
driebeukige hallenkerk in de stijl van de
Nederrijnse gotiek.
In 1652 stortte de toren in. Op de plaats van de
toren werd in 1686 een achtzijdige
consistoriekamer gebouwd. Ook het orgel raakte
vernield. Pas in 1721werd een nieuw orgel
geplaatst. Enkele belangrijke elementen binnen
het interieur van de kerk zijn onder meer het
vierklaversorgel en de preekstoel van de hand
van Adam Straesz, uit omsteeks 1620.
DeGrote Kerk is van algemeen cultuur-,
architectuurhistorisch en stedenbouwkundig
belang vanwege, onder andere, de
beeldbepalende ligging aan de markt in het
beschermd stadsgezicht van Zwolle.

 
Bouwtechnische opbouw 

Vloeren De kerkzaal bestaat uit zerken-, beton-
en houtenvloerdelen. Ter hoogte van het
middenschip zijn plaatselijk houten
vlonders met banken geplaatst. De
vloeren zijn allen niet geïsoleerd.

Gevels Degevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk (500-700mm dik in
de basis) welke aan de buitenzijde zijn
afgewerkt met tufstenen en stucwerk aan
de binnenzijde.

Ramen De raampartijen van de kerk zijn bezet
met glas-in-lood (enkelglas, U-waarde
~5,3 W/m2.K). Ook in het
catechesatiegebouw zijn glas-in-lood
ramen aanwezig. De ramen van de
kerkzalen zijn aan de buitenzijde voorzien
van horren. Deze hebben geen isolerende
werking.
In de consistorie en de ruimte eronder
zijn geen glas-in-lood ramen aanwezig.
Hier is enkel glas met houten kozijnen
met een roedeverdeling aanwezig.

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 daken en gewelven zijn niet voorzien
van isolatie.  

 
Installatietechnische opbouw 

Ventilatie Alle ruimtes worden op een natuurlijke
wijze geventileerd.De noord- en
zuidtoegangen zijn voorzien van
tochtportalen. Echter, de luchtdichtheid
van de portalen en de deuren zonder
portaal zijn beperkt. In de toiletten en
keuken is afzuigventilatie aanwezig.
In de catechisatielokalen wordt
geventileerd door te openen ramen.

Warmte In de kerk zijn twee cv-systemen
aanwezig. De hoofdverwarming bestaat
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uit een cascade van 6HR-ketels van
60kW per stuk. De ketels bevinden zich
op de zolder van de noordportaal. De
warmteafgifte gebeurt door radiatoren
langs de gevels, convectoren in het
hoogkoor, voetverwarming bij de banken
en vloerverwarming t.h.v. de viering en
het middenschip. Tijdens de huidige
verbouwing van de zuidbeuk wordt
eveneens vloerverwarming aangebracht.
Het catechisatiegebouw heeft een aparte
cv-ketel en wordt verwarmd door
radiatoren. In de keuken is een
elektrische boiler aanwezig voor warm
tapwater.

Elektriciteit In 2019 is de kerk volledig van
ledverlichting voorzien. In de kerkzaal zijn
up- en downlighters geplaatst en de
kroonluchters zijn voorzien van
ledkaarsen. In de catechisatielokalen en
de consistorie is nog oude verlichting
aanwezig, bestaande uit gloeilampen en
halogeenspots.

BrandveiligheidTussen de gewelven en het dak is een
sprinklerinstallatie aanwezig. Dit is een
droge sprinklerinstallatie, aangesloten op
de watervoorziening van de brandweer,
onder de consistorie, naast de keuken.
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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.


