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“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 3
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 Domkerk
niet altijd gevonden. Ook is functionele
magazijnruimte gewenst.
Dit alles met als uitdaging om het
‘sacrale’ en monumentale van de
kathedraal te behouden

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
Naam
Adres

Domkerk Utrecht
Achter de Dom 1,
3512 JN Utrecht

Toekomstvisie De kerk blijft graag in zijn huidige vorm
bestaan, waarbij de bezoekersstroom van
400.000 personen wordt gehandhaafd,
maar ook de religieuze functie behouden
blijft.
Ontwerpvraag De Domkerk heeft een nadrukkelijke
wens om de kerk meer te verbinden met
de omgeving.
Door het beperkte aantal aparte ruimtes
is het nu niet goed mogelijk grotere
groepen te ontvangen, gescheiden van
de centrale ruimte. De winkel heeft nu
geen prominente plek en wordt daardoor
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Kenmerken en gebruik
Soort gebouw
Functie
Bouwjaar
Monument
Bouwlagen
BVO

Kerk.
Religieus en cultureel.
1254.
Rijksmonument (nr. 36077).
De kerk is opgebouwd uit een kelder,
begane grond en een verdieping.
Circa 2250 m²

Verbouwingen Door de eeuwen heen is de Domkerk
verschillende keren verbouwd. De
instorting van het middenschip door een
storm in 1674 heeft in grote mate geleid
tot het huidige uiterlijk. De ruïne die de
instorting opleverde werd pas anderhalve
eeuw later, in 1826 opgeruimd. Bij deze
verbouwing werd een nieuw
entreegebouw ‘de Puist’, geplaatst tegen
de vrijgekomen westgevel. Dit
entreegebouw werd in 1936 weer
verwijderd. Bij verbouwingen in de jaren
’70 werden de kantoren boven de

sacristie en librie gerealiseerd en werd
het café geplaatst.
Indeling

Comfort
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De Domkerk bestaat hoofdzakelijk uit
een grote kerkzaal. De kerkzaal bestaat
weer uit een dwarspand (voormalige
transept), met aansluitend een koor met
zijbeuken en een kooromgang. De
kooromgang biedt toegang tot de
kapellen rondom de kerkzaal. Op de
begane grond bevindt zich in de
zuidoostportaal een winkel, met op de
verdieping een archief. Aangrenzend is
een café (aanbouw uit de jaren ’70). Ten
noorden van de kerkzaal bevindt zich een
sacristie en librije, met daaronder een
kelder en daarboven twee
kantoorruimtes (secretariaat).
De kerk wordt op temperatuur gehouden
door middel van luchtverwarming,
vloerverwarming en
hogetemperatuurradiatoren. De kerk
wordt standaard op 12°C gehouden. Het
is erg moeilijk om de kerkzaal op een
comfortabele temperatuur te krijgen
tijdens evenementen of de
zondagsdienst. Wanneer de kerkzaal
eenmaal op temperatuur is, kan de
temperatuur snel dalen wanneer de
luchtverwarming zachter of uit wordt
gezet, bijvoorbeeld tijdens stilte
momenten.

Onderhoud

In 2020 is een grootschalige restauratie
afgerond die in 2017 is gestart. Hierbij zijn
de bouwstenen, ornamenten en
versieringen geïnspecteerd en waar nodig
vervangen. Recentelijk zijn ook
installaties voor de luchtverwarming
gereviseerd, waardoor de ventilatoren
stiller en energiezuiniger zijn geworden.

Gebruik

De kerk is het hele jaar open voor
bezoekers, 7 dagen per week. Jaarlijks
bezoeken zo’n 400.000 mensen de kerk.
De zondagen worden gebruikt voor de
kerkdiensten, voornamelijk in de
ochtend. De kerk wordt zo’n 10-15 keer
per jaar verhuurd, en is dan gesloten voor
bezoek.
Er is een actieve
tentoonstellingscommissie. Regelmatig
zijn er tentoonstellingen in de kerkzaal.
Bij de openstelling zijn ongeveer 200
vrijwilligers betrokken.
De kerk maak deel uit van het Grootste
Museum van Nederland.

Gebruik
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Ledverlichting

Verwarming
voetenbanken

Radiatoren

Dubbelglas

Hoofdentree

Vloerverwarming

Aansluiting
Stadsverwarming
(kelder)

Mechanische ventilatie

Luchtverwarmer
(kelderputten)

Omgeving
De Domkerk is gelegen midden in het stadscentrum van
Utrecht, in een dichtbebouwde binnenstad. De kerk is
gelegen aan het Domplein, een plein dat zijn huidige vorm
dankt aan de instorting van een groot gedeelte van de
Domkerk en de sloop van de Heilig Kruiskapel en SintSalvatorkerk. In het plaveisel van het huidige Domplein
zijn de contouren van deze ingestorte en gesloopte
bouwwerken aangegeven.
De binnenstad van Utrecht valt sinds 1975 onder
Rijksbeschermd stadsgezicht. Zonnepanelen kunnen op
beschermde monumenten en op panden in beschermde
stads- en dorpsgezichten worden geplaatst op een
dakvlak dat niet vanaf de openbare weg in het zicht ligt.
Plaatsing op niet zichtbare dakvlakken is mogelijk als ze in
een aaneengesloten vlak worden gelegd, rekening
houdend met de totale compositie van het dak, reversibel
worden geplaatst en niet ten koste gaan van de
monumentale waarde.
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.

Plattegrond van het Domplein met het castellum en middeleeuwse bouwwerken (Bron: RCE)
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De verdiepingsvloeren zijn van hout. De
vloeren zijn niet voorzien van isolatie.
De uitbouw van het café is voorzien van
en geïsoleerde betonvloer met
vloerverwarming.

Historie
De Domkerk werd vanaf 1254 gebouwd als voortzetting
van de romaanse kathedraal van het rooms-katholieke
bisdom Utrecht en was gewijd aan Sint-Maarten. Alleen
komen de eerste stenen niet uit 1254, maar ver daarvoor
al. Het eerste kerkje werd gebouwd rond het jaar 630. De
Domkerk is het eerste voorbeeld van ene zuiver gotische
kerk. De Domkerk is gebouwd op het terrein van het
voormalige Castellum Traiectum. Dit was een fort voor
hulptroepen van het romeinse rijk. Vandaag de dag liggen
de restanten ervan onder en rond het Domplein in de
Nederlandse stad Utrecht.
De Domkerk bestond oorspronkelijk uit het
‘Domcomplex’, bestaande uit de Domkerk, dat via een
middenschip verbonden was met de Domtoren, een
kloostergang, het Groot Kapittelhuis en het Choraalhuis.
De instorting van het middenschip scheidde de Domkerk
van de Domtoren. De kloostergang en de twee huizen zijn
in de 17 e eeuw naar de Universiteit Utrecht gegaan.
In de kerk staan drie orgels: het Grote Bätz-orgel, het
Kabinetorgel en het Kistorgel. Het Bätz-orgel is het
hoofdorgel. Dit orgel komt uit 1831, al stamt een groot
aantal registers uit de 16e eeuw.

Gevels

De gevels bestaan grotendeels uit
massief metselwerk (500-700mm dik in
de basis) welke aan de buitenzijde zijn
afgewerkt met verschillende type
natuursteen (tufsteen, trachiet,
kalksteen, rode bontzandsteen etc.). Het
interieur is afgewerkt met een
combinatie van natuursteen details en
pleisterwerk (Rc waarde 0,5-0,8 m2K/W).

Ramen

De kerkzaal heeft een aanzienlijk
raamoppervlak. De raampartijen van de
kerk zijn bezet met glas-in-lood
(enkelglas, U-waarde ~5,3 W/m2K). Een
grote deel van de ramen zijn al voorzien
van een vorm van voorzetramen
(buitenzijde, geventileerd met
buitenlucht), maar de kerkzaal niet.
Het café bestaat uit een glazen pui, bezet
met dubbelglas (U-waarde ~ 3,2 W/m2K)

Dak(en)

De daken bestaan uit een houten
constructie bedekt met leien of zink (0,2
m2K/W). Onder de dakconstructie
bevinden zich stenen gewelfplafonds. De
hoogste gewelven (middenschip) bestaan
uit riet met stucwerk. De daken en
gewelven zijn niet geïsoleerd.

Bouwtechnische opbouw
Vloeren
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De dwarspand, de zijbeuken en de
kooromgang hebben alle drie zerken
vloeren. Het koor bestaat uit een houten
vloer. De meeste graven in de kerk zijn
geruimd. Onder de vloeren bevinden zich
nog enkele grafkelders, welke niet
toegankelijk zijn.

Overige ruimtes, zoals het secretariaat en
het café worden verwarmd d.m.v.
radiatoren.
In het dwarsschip van de kerk is in de
jaren ’70 vloerverwarming geplaatst. Dit
is in de betonnen vloer onder de tegels en
zerken geplaatst. De vloerverwarming is
dermate traag, dat deze niet wordt
gebruikt.
De kerkbanken in het koor zijn voorzien
van voetverwarming d.m.v.
verwarmingsbuizen in de voetensteunen,
gevoed door de hoge temperatuur
stadsverwarming.
Het warm tapwater wordt verzorgd door
een elektrische boilers.

Installatietechnische opbouw
Ventilatie

Warmte

10

Alle ruimtes worden op een natuurlijke
wijze geventileerd. De toegang is
voorzien van een tochtportaal. Het café is
voorzien van luchtbehandeling d.m.v. een
luchtbehandelingskast op het dak van het
café. De kantoorruimtes zijn voorzien van
mechanische ventilatie. Er is geen
warmteterugwinning aanwezig.
De Domkerk is aangesloten op de
stadsverwarming in Utrecht. Utrecht was
de eerste stad in Nederland met
stadsverwarming. De stadsverwarming
komt aan in de kelder onder de
‘Blariuskapel’. De stadsverwarming is
verdeeld in 3 circuits: Het hoofdcircuit
voor de het verwarmen van de kerkzaal,
een circuit voor de Blasiuskapel en een
circuit voor het café en secretariaat. De
verschillende circuits zijn apart te
bedienen, zodat de kerk in zones
verwarmd kan worden.
Het verwarmen van de kerkzaal geschied
door grote luchtverwarmers geplaatst
onder de zijbeuken van het koor. De
warme lucht wordt door roosters in de
vloeren de ruimte ingeblazen. De lucht
wordt gerecirculeerd d.m.v.
afvoerroosters. Ook de Blasiuskapel en
de sacristie worden verwarmd d.m.v.
luchtverwarmers. Deze staan opgesteld
in de onderliggende kelder.

Elektriciteit

De verlichting in de kerkzaal is volledig
vervangen door ledverlichting. De
verlichting kan op afstand worden
bediend en aangepast op de
verschillende type openstellingen. Ook
kan het licht worden gedimd, afhankelijk
van het type weer (zonnig of bewolkt).
Ook de kroonluchters zijn voorzien van
ledlampen, welke niet zijn aangesloten
op het geautomatiseerde systeem.
De verlichting in de overige openbare
ruimtes zijn vervangen door led. Zo
worden het café en de winkel verlicht
door ledspots. Alleen het secretariaat
wordt nog door TL-verlichting verlicht.
Er wordt geen elektriciteit op locatie
opgewekt. In de kerk is een lift aanwezig

naar het secretariaat op de verdieping
boven de sacristie.
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BrandveiligheidTussen de gewelven en het dak is een
sprinklerinstallatie aanwezig. De
installatie werkt op basis van sensoren

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.

