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Vooraf
Sublieme schoonheid | sublieme duurzaamheid. Oproep
voor het verduurzamen van iconische stadskerken'.
Dat is de titel van de prijsvraag die op 11 maart 2021 is
uitgeschreven door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Teams van professionals
uit de ontwerpdiscipline, de duurzaamheid- en de
erfgoedexpertise werden uitgedaagd om te ontwerpen
aan nog niet bestaande oplossingen die bijdragen aan de
verduurzaming van iconische stadskerken.
De Rijksbouwmeester en de RCE trokken bij deze prijsvraag
samen op met negen iconische stadskerken. Het doel van
de prijsvraag is om tot concrete oplossingen te komen
en tegelijkertijd de maatschappelijke meerwaarde en
duurzaamheid van erfgoed aan de hand van ontwerpkracht
extra onder de aandacht te brengen. De prijsvraag is
georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal.
Poëzie, techniek en schoonheid
Grote stadskerken staan voor dezelfde opdracht als de
hele maatschappij: verduurzaming. Dit biedt de kerken niet
alleen meer comfort en grotere exploitatiemogelijkheden,
maar bespaart ook geld op de energierekening, waardoor de
instandhouding van het gebouw beter verzekerd is. Daarnaast
draagt verduurzaming bij aan de maatschappelijke doelstelling
om zuiniger om te gaan met energie. De meeste van de negen
opvallende, gezichtsbepalende en monumentale kerken zijn
dan ook al actief met allerlei duurzaamheidsmaatregelen,
maar het bijzondere karakter van deze monumenten
maakt dat ze voor een deel niet uit de voeten kunnen met
reguliere duurzaamheidstoepassingen. De bijzondere
kerkgebouwen vragen om innovatieve energieoplossingen
mét ontwerpkwaliteit. Om een vernieuwende combinatie van
poëzie, techniek en schoonheid.
Negen iconische stadskerken zijn deze uitdaging aangegaan:
de Oude Kerk in Amsterdam, de Der Aa-kerk in Groningen, de
Pieterskerk in Leiden, de Stevenskerk in Nijmegen, de Grote
Kerk in Naarden, de Grote Kerk in Zwolle, de Kathedrale
basiliek Sint Bavo in Haarlem, de Sint-Janskathedraal in
’s-Hertogenbosch en de Domkerk in Utrecht. De laatste drie
kerken (in Haarlem, Den Bosch en Utrecht) zijn hoofdzakelijk
in religieus gebruik, terwijl de andere zes kerken grotendeels
in zakelijk gebruik zijn.
Opgave
Gevraagd
is
om
inspirerende,
innovatieve
en
passende ontwerpvoorstellen die bijdragen aan een
substantiële verduurzaming van grote stadskerken. De
verduurzamingsopgave is gevat in drie thema’s: nadenken
over het gebruik en comfort van de binnenruimte,
energiekoppelingen die met de omgeving mogelijk zijn en
de verbinding met de maatschappij als een sociale vorm van
verduurzaming.

De voorstellen moeten getuigen van hoogwaardige
kwaliteit en ook in esthetisch opzicht geslaagd te noemen
zijn. De voorstellen sluiten ook aan bij de wensen van de
kerkeigenaren, het gebruik, de monumentale waarden en
de kwaliteit van dit bijzondere type gebouwen. Tegelijkertijd
hoeven de voorstellen geen strakke maatwerk oplossingen
te bieden die slechts toepasbaar zijn voor één specifiek
kerkgebouw. Het is juist de bedoeling om de ‘haute couture’
oplossingen die bedacht worden realistisch, herhaalbaar en/
of opschaalbaar te laten zijn, zodat ze vertaald kunnen worden
naar een ‘prêt-à-porter’ aanpak en/of productontwikkeling
voor andere monumentale (kerk)gebouwen.
Procedure
De procedure betreft een openbare prijsvraag met
voorselectie. Deelname stond open voor teams die zowel de
ontwerpdiscipline als duurzaamheid- en erfgoedexpertise
in zich verenigen. De prijsvraag is geheel digitaal verlopen
volgens het reglement 'Sublieme schoonheid | sublieme
duurzaamheid. Oproep voor het verduurzamen van iconische
stadskerken'. De procedure werd aangekondigd op TenderNed.
Jury
Een onafhankelijke jury selecteerde de aanmeldingen voor
de voorselectie en de inzendingen voor de prijsvraag. De jury
bestond uit:
· Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
· Susan Lammers, algemeen directeur Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed,
· Willem Jan de Hek, predikant Protestantse Wijkgemeente
Jacobikerk Utrecht,
· Christien Meindertsma, kunstenaar en ontwerper,
· Laetitia Ouillet, senior specialist, eRiskgroup,
· Patty Wageman, directeur Stichting Oude Groninger 		
Kerken.
Secretaris van de jury was Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Jury, foto: Sander Koning
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Juryoverleg in de Jacobikerk, Utrecht
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Voorselectie
Aanmeldingen
De voorselectie van de prijsvraag vond plaats op basis van een
portfolio en motivatie voor deelname van de teams. Daarbij is
aan hen gevraagd om een voorkeur aan te geven (top 3) voor
de drie door de uitschrijver vastgestelde ontwerpthema’s.
De aanmeldingen zijn geselecteerd aan de hand van de
volgende selectiecriteria:
· de relevantie van de teamsamenstelling en de 		
deskundigheden die in het team vertegenwoordigd zijn,
· de mate waarin de motivatie overtuigt en blijk geeft van
affiniteit met de opgave,
· de ontwerpkwaliteit,
· de omgang met erfgoed en duurzaamheid.

Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding
Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal
’s-Hertogenbosch, Domkerk Utrecht
· Office Winhov, Studio L A, TU Delft
· Braaksma & Roos Architecten b.v., Inside Outside, Antea
Group b.v.
· Clubhaus Architecten, DS Landschapsarchitecten, 		
PlantLab, Architectuurhistoricus Joosje van Geest

Selectie
Er werden 39 aanmeldingen ontvangen. De technische
commissie heeft de aanmeldingen getoetst aan de
voorwaarden. Het resultaat van de toetsing is ter beschikking
gesteld aan de jury. Twee aanmeldingen werden ongeldig
verklaard en uitgesloten van de verdere procedure. Uit de 37
geldige aanmeldingen heeft de jury unaniem negen teams
geselecteerd voor deelname aan de prijsvraag.
De 28 teams die niet werden geselecteerd zijn individueel op
de hoogte gesteld van het feit dat zij niet uitgenodigd zouden
worden om deel te nemen aan de prijsvraag; zij ontvingen
daarbij de motivering van de jury.
Aan de negen geselecteerde teams die werden uitgenodigd
voor deelname aan de prijsvraag is gevraagd om een visie
op de opgave te maken op basis van één van de drie aan
hen toegewezen thema’s voor de drie aan de thematiek
gekoppelde kerken.
De geselecteerde teams, per thema, zijn:
Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort
Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen
· Rijnboutt, Arup, Crimson Historians & Urbanists
· NIBE, Van Hoogevest Architecten i.s.m. NIAG, PhysiBuild
en The Missing Link
· Bureau Belèn, De Groene Grachten, COUP BV i.s.m. 		
Hylkema Erfgoed en Bartenbach
Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en -uitwisseling
Der Aa-kerk Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk
Amsterdam
· kbng architectuur, Bouwdynamica i.s.m. IF Technology
· Achterbosch Architecten, INNAX, BOEI
· ABT, Obscura i.s.m. Lesia Tolpolnyk
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Prijsvraag: visiefase
In de eerste fase van de prijsvraag is aan de deelnemers gevraagd om een visie op de opgave in te dienen in de context
van een van de drie aan hen aangereikte ontwerpthema’s.
De technische commissie heeft de aanmeldingen getoetst
aan de voorwaarden; alle inzendingen voldeden hieraan. In
elke thematische categorie was er één team dat een extra
deskundige heeft toegevoegd. Het toetsingsrapport is aan de
jury verstrekt.

zich konden beperken tot de toegewezen thematiek - maar
integraliteit is ook belangrijk. Tenslotte merkt de jury op dat de
gevarieerde samenstelling van de teams tot een meerwaarde
heeft geleid.
De jury heeft alle teams die werden uitgenodigd voor de
ontwerpfase een tussentijds gesprek aangeboden over de
voortgang.

Voorafgaand aan de gezamenlijke jurybijeenkomst hebben
de juryleden de inzendingen individueel bestudeerd. Tijdens
de jurybeoordeling hebben de negen teams hun ingezonden
visies beurtelings gepresenteerd. Vervolgens heeft de jury
haar oordeel over elk van de visies geformuleerd.
De jury beoordeelde de wijze waarop de inzendingen zijn
ingegaan op de opgave aan de hand van de volgende criteria
(in willekeurige volgorde):

Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

de mate waarin de visie aansluit bij de opgave,
de zeggingskracht van de visie, de mate waarin poëzie,
techniek en schoonheid tot een symbiose/samensmelting
komen,
de mate waarin de visie blijk geeft van een integrale
aanpak van de drie disciplines ontwerp, erfgoed en
duurzaamheid,
de mate waarin de visie innovatief, realistisch, herhaalbaar
en/of opschaalbaar is,
de mate waarin de visie de aanwezige architectonische en
cultuurhistorische waarden respecteert en waar mogelijk
versterkt.

Er is gewerkt met een integrale totaalbeoordeling.
De jury selecteerde drie teams (één team per ontwerpthema)
en kwam daarbij tot een unaniem oordeel. De geselecteerde
teams zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpfase.

Algemene indrukken
De jury is enthousiast over het resultaat van de visiefase. De
prijsvraag is uitgeschreven met het idee dat wordt gezocht
naar iets dat niet wordt verwacht. In elke thematische categorie zijn mooie en verrassende inzendingen gedaan, die beantwoorden aan de vraag waarmee de prijsvraag is uitgeschreven. De diversiteit van de inzendingen was erg groot in zowel
inhoud als vorm. De inzendingen liepen uiteen van sterk ideologisch tot zeer gestructureerd als een soort plan van aanpak.
De prijsvraag heeft geresulteerd in het op gang brengen van
goede verhalen. De jury heeft de ingezonden visies met plezier
gelezen en vond ook de presentaties waardevol. Soms bleek
daarbij dat een visie waarin niet direct vertrouwen was, toch
bijzonder te zijn. Hoe meer een visie was uitgewerkt, hoe meer
er soms vragen werden opgeroepen over de betekenis van de
voorstellen in relatie tot de kerk. Soms was duidelijk wat een
team in een volgende fase wil doen; sommige teams willen
dat juist nog verder onderzoeken. Enkele teams hebben alle
thema’s van de prijsvraag betrokken in hun visie, hoewel zij
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Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort
Rijnboutt, Arup en Crimson Historians & Urbanists
In deze visie wordt de kerk als geheel opgevat als publieke
ruimte. Het onderscheid tussen binnen- en buitenruimte
vervalt doordat de kerkdeuren altijd open staan; de kerk
zelf wordt een plein. De energievoorziening is elektrisch.
Opslag wordt voorgesteld via een zwaartekrachtbatterij in
de kroonluchters. Voor kleine en middelgrote evenementen
wordt voorzien in een permanent glazen volume dat in de
kerk wordt geplaatst en waarbij een doorgang in de kerkmuur
moet worden gemaakt. Dit paviljoen gedraagt zich eerder
parasitair dan dat het zelf een nieuwe kwaliteit toevoegt.
Voorgesteld wordt om alle evenementen energieneutraal uit
te voeren. Het principe van een kerk die een genereus welkom
biedt aan iedereen wordt goed ontvangen door de jury.
De vraag hoe de buitenruimte naar binnen kan worden
gebracht is interessant, evenals het idee van een volume
in de grote kerkruimte. Het openzetten van de deur is niet
voldoende; de essentie van het voorstel ligt dan ook in continue
programmering van de kerkzaal en het paviljoen. Ideeën over
de programmering zijn echter niet opgevat als ontwerpvraag
en daartoe worden geen aanzetten gedaan. Hierdoor ontstaat
geen inzicht in de visie op hedendaagse beleving van een kerk
anders dan de ruimtelijke kwaliteit zelf, op de omgang met het
sacrale in het paviljoen en op het behoud van de kwaliteit van
de grote kerkruimte. Er zijn vragen over het doorbreken van
de kerkmuur en het gebruik van het paviljoen. De exploitatie
daarvan draagt bij aan een verdienmodel waardoor de
binnenruimte toch exclusief zal zijn. De jury betwijfelt of in de
kroonluchters voldoende energie kan worden opgeslagen.
NIBE en Van Hoogevest Architecten i.s.m. NIAG, PhysiBuild,
The Missing Link en Licht-Joost de Beij
De visie concentreert zich op de kerk als sociale
ontmoetingsruimte in combinatie met exploitatie en een
comfortabel klimaat. De kerk wordt opgevat als overdekt
buitenterrein. Het gebouw wordt ongemoeid gelaten, de
ervaring van de kerkzaal wordt behouden en de ingrepen zijn
omkeerbaar. Deze ingrepen zijn gebaseerd op een historische
analyse van lokale verwarming. Voorgesteld worden een
warmtelint dat verwarming biedt waar mensen zijn en
lokaal verwarmde inrichtingselementen. Ook een landelijke
samenwerkingsvorm van kerken waarbij materieel voor grote
evenementen wordt gedeeld, maakt deel uit van de visie.
De bescheiden houding en respectvolle omgang met het

sacrale die uit deze visie naar voren komt roept waardering
op bij de jury. De zoektocht naar mogelijke interventies heeft
geresulteerd in een mooi idee. Ook de richting waarin de
oplossingen worden gezocht spreekt aan. Zij inspireren een
van de juryleden tot de gedachte om te onderzoeken welke
plekken in de kerk door lichtinval het meest comfortabel
zijn. Hoewel de jury zeker openstaat voor experimenteel
onderzoek vindt zij de ideeën die worden aangereikt nog te
prematuur en daardoor tamelijk vrijblijvend. Zij aarzelt over
de uitvoerbaarheid en de haalbaarheid van de voorstellen in
brede zin en binnen het tijdsbestek van de prijsvraag.
COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema
Erfgoed en Bartenbach
Door dit team is gezocht naar een oplossing voor de vraag naar
makkelijk en efficiënt verwarmen van een kerk zonder daaraan
afbreuk te doen. Uitgangspunt is de mens als warmtebron. Een
historische verkenning heeft geresulteerd in een voorstel voor
een nieuwe toepassing van textiele materialen en technieken
in verschillende producten. Het concept is schaalbaar, van
een persoonlijke kazuifel tot metershoge compartimenten
met gordijnen. Het team verwacht dat de toepassing nieuwe
vragen voor andere toepassingen en activiteiten zal oproepen.
De jury is onder de indruk van dit originele concept waaruit
verbondenheid met makers en materialen uit het verleden
spreekt. Het idee borduurt mooi voort op het gebruik van
textiel, waarvan altijd sprake is geweest in kerken, maar in
recenter tijden op achtergrond is geraakt. Het getuigt daarmee
van een begrijpelijke logica. Er is waardering voor het idee in
de huidige crisisperiode, waarbij te weinig materialen en
aansluitingen beschikbaar zijn voor de energietransitie.
Met textiel kan iets worden toegevoegd in de kerken wat zij nu
nodig hebben, zonder een vaste structuur aan te brengen. De
kerk kan worden behouden als verstilde plek in de drukke stad.
De jury is nieuwsgierig naar de toepassingsmogelijkheden
en wijst daarbij ook op de grootsheid van de opdracht
in combinatie met de kerken. Het voorstel biedt ook
mogelijkheden om de gemeenschap op lokaal niveau te
betrekken in het proces van het maken. Dit team brengt
alle elementen van de opgave bijeen in een verrassende en
samenhangende visie. Het vangen van het materiaal in een
goed ontwerp is een moeilijke slag die moet worden gemaakt,
maar als het team hierin slaagt kan er iets bijzonders ontstaan.
Resultaat visiefase
De jury selecteert de visie van het team COUP, Buro Belén,
De Groene Grachten i.s.m. Hylkema Erfgoed en Bartenbach
voor uitwerking tot een ontwerp in de volgende fase van de
prijsvraag.
Hierbij beveelt zij het team aan om het textiele materiaal
vooral als middel en niet als doel op zichzelf op te vatten. Om
zich niet te verliezen in de veelheid aan mogelijke toepassingen
raadt de jury het team in functioneel opzicht aan om een
duidelijke focus te kiezen: houd het simpel of maak keuzes. Zij
kan zich daarbij voorstellen dat de betekenis en de symboliek

van de paramenten wordt betrokken in het ontwerp.

Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking
en -uitwisseling
Der Aa-kerk Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk
Amsterdam
kbng architectuur stedebouw restauratie en Bouwdynamica
i.s.m. IF Technology en Miel Karthaus architectuur en
restauratie
Het team heeft zich de vraag gesteld of een subliem
kunstwerk moet worden beschermd door beperkt gebruik,
waardoor er zo min mogelijk hoeft te worden aangepast, of
dat het moet worden beschermd met moderne technische
middelen, zodat velen ervan kunnen genieten. In de visie is
gezocht naar een comfortabel binnenklimaat zonder grote
installaties. Voorgesteld wordt de toepassing van de techniek
van WarmBouwen met vloerverwarming, de WarmeWolk en
ventilatie. Wanneer de beide eerste ingrepen niet mogelijk
zijn, beperkt het plan zich tot het tenminste op orde houden
van de ventilatie.
Warmtestraling is de drager van het plan. De ingrepen die
hiervoor zijn vereist in de kerkgebouwen staan op gespannen
voet met de grenzen van transformatieruimte van de
monumenten. De jury vindt het frezen van leidingen in de
vloeren niet acceptabel. Het vervangen van zeventiendeeeuws stucwerk is een ethisch dilemma.
Uitwisseling van energie, het thema van de opgave voor deze
kerkencluster, komt niet overtuigend aan bod in de visie.
Hoewel de jury een zekere vernieuwing herkent in het idee voor
beïnvloeding van het binnenklimaat door de voorgestelde
WarmeWolk, wordt deze als tussenoplossing gepresenteerd.
De prijsvraag gaat ook over poëzie en materialiteit, echter
deze aspecten herkent zij niet in de WarmeWolk. Over het
geheel genomen spreekt uit deze visie zeker de noodzakelijke
kennis maar niet de gevoeligheid die voor deze opgave nodig
is.
Achterbosch Architecten, INNAX en BOEI
Dit team ziet kerken als duurzaam knooppunt, waarbij de kerk
het middelpunt van de samenleving blijft en waar bezoekers
blijven komen. De aandacht in de visie is gericht op integrale
verduurzaming, met de nadruk op functionele mogelijkheden
van de kerk en het kerkvolume als onderdeel van een
toekomstig energiesysteem. Daarbij kunnen duurzame
functies extra exploitatiemogelijkheden bieden.
De voorgestelde aanpak, met onder meer heatmaps op
maat per kerk, het voorbereiden van de vloerverwarming
of de biovergister, is vaak slim en innovatief. Dit team weet
waarover het spreekt en het beschikt over de nodige kennis
en vaardigheden. De visie onderscheidt zich door direct taalgebruik. Er wordt een scala aan ideeën aangereikt waarmee
veel wordt gesuggereerd. De gedachten over het leggen van
verbindingen, zoals met lokale energiecoöperaties, kunnen interessant zijn, echter deze worden te beperkt toegelicht. Ook
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vele andere interessante aanknopingspunten voor oplossingen hebben het karakter van verkenningen.
De jury mist een focus in de visie. De aandacht ligt vooral bij
de voorgenomen aanpak in de ontwerpfase; bezieling wordt
daarbij niet overtuigend herkend. De jury mist de verrassing
waarop zij had gehoopt en er ontstaat geen beeld van
sublieme schoonheid.
ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk
Het team heeft zich heeft geconcentreerd op de vraag hoe
aan een sublieme ervaring kan worden ontworpen; hoe de
schoonheid van kerken kan worden benadrukt en hoe de
energiestromen tastbaar kunnen worden gemaakt om een
nieuwe vorm van verbinding te creëren.
De visie is tot stand gekomen door ontwerpend onderzoek. Het
team is gevormd naar aanleiding van de prijsvraag, waardoor
het onderzoek ook heeft gefungeerd als communicatiemiddel
voor de betrokkenen, die elkaar nog niet kenden. Gezamenlijk
wordt niet gezocht naar één specifieke oplossing maar naar
integraal denken omdat niet slechts vanuit één gebied kan
worden gezorgd dat het warm wordt.
De jury vindt dat het team getuigt van groot enthousiasme
en rijke verbeeldingskracht. Alle aspecten waar energie kan
verbinden zijn benoemd en de getoonde verbeeldingen maken
indruk door schoonheid en fijngevoeligheid. Hiernaast noemt
de jury het streven naar een perfect ideaal interessant. Daarbij
merkt zij op dat de energiestromen in de kerk niet allemaal
positief zijn; kerken zijn ook een plaats van verdriet en rouw.
De problematiek is gecompliceerd en er zijn vele
aansprekende aanzetten gedaan. De visie is veelbelovend en
roept verwachtingen op. Het team kan echter niet alle ideeën
onderzoeken en de uitwerking moet daadwerkelijk resulteren
in concrete, haalbare en betaalbare oplossingen voor de
kerken. Dat vraagt om dosering en het maken van de nodige
keuzes. Sublieme schoonheid, sublieme kwaliteit ook kan
werken als beperking. De jury ziet de betrokkenheid van ABT
als realitycheck om ervoor te zorgen dat de oplossingen ook
praktisch blijven.
Resultaat visiefase
De jury selecteert de visie van het team ABT en Obscura i.s.m.
Lesia Topolnyk voor uitwerking tot een ontwerp in de volgende
fase van de prijsvraag. Hierbij beveelt zij het team nadrukkelijk
aan om een overdaad aan ontwerpideeën te vermijden,
gerichte keuzes te maken en pragmatisme meer aandacht te
geven. Immers, ook de kerkbesturen moeten straks worden
overtuigd van de voorgestelde oplossingen. Hiernaast nodigt
de jury het team van harte uit voor een presentatie halverwege
de ontwerpfase en hierover het gesprek met haar aan te gaan.

Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en
inbedding
Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal
’s-Hertogenbosch, Domkerk Utrecht
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Office Winhov, Studio LA en TU Delft
De kerken bij dit thema zijn nog in religieus gebruik. Het team
concentreert zich op de vraag hoe de kerk ook in de toekomst
van betekenis kan zijn. Er wordt niet gezocht naar snelle
ruimtelijke oplossingen maar naar het ontwikkelen van kennis
die voortkomt uit het denken op lange termijn. De aandacht
gaat uit naar het genereren van een dialoog die duurzaam
wordt ingebed in de kerken. De gedachte is dat ideeën die
voortkomen uit het lange termijn denken het meest duurzaam
zijn en dat hierdoor regeneratieve systemen kunnen worden
ontwikkeld. Het team reikt instrumenten en thema’s aan om
te komen tot een platform voor verbinding van mensen om de
dialoog op gang te brengen. De bedoeling is dat de kerken het
gesprek initiëren.
De jury vindt de theorie mooi en deze is helder verteld. Kerken
vertegenwoordigen het lange termijn denken. In die context
is het uitgangspunt om het symbiotische principe van wat
vroeger religieuze systemen waren, nu niet te beperken tot
de religieuze gemeenschap interessant. De jury kan zich
voorstellen dat de gesprekken iets nieuws brengen en zij
heeft vertrouwen in het team. Echter de dialoog moet niet het
eindproduct worden in deze prijsvraag. Er is ook iets nodig om
de toegankelijkheid van de kerken in de stedelijke omgeving
te verbeteren. De jury mist een richting in de visie die hiertoe
enige houvast biedt en zij twijfelt of de voorgestelde aanpak
binnen het tijdsbestek van de prijsvraag in een concreet
ontwerp zal resulteren.
Braaksma en Roos Architecten B.V, Inside Outside, Antea
Group B.V. i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en
ruimtelijke kwaliteit
Dit team is gegrepen door de verstilling in de kerken en de kracht
van de symboliek, die zowel binnen als buiten is vertaald in
iconografische elementen. Geconstateerd wordt dat kerken in
een isolement geraakt zijn in de stad. In de visie wordt de kerk
opgevat als een voortzetting van de publieke ruimte. Dit wordt
onder meer vertaald in de voortzetting van de kwaliteit van de
kerken naar buiten door de rijen pilaren vanuit het interieur
door te zetten op het plein. Ook wordt teruggegrepen op de
tuinen die aanwezig waren rondom kerken, met routes in alle
richtingen. Beoogd wordt om de gebouwen te transformeren
in gastvrije volkspaleizen voor de gemeenschap waar men op
adem kan komen. De rijke verbeelding in het interieur biedt
inspiratie voor het vertellen van verhalen zodat verbinding
met mensen en stad kan worden gegenereerd.
De jury noemt de beschrijving van de visie sterk. In de
vertaling naar de voorgestelde plekken herkent zij de poëzie.
De ingrepen hebben vooral betrekking op de buitenruimte,
die wordt opgevat als tussenruimte. Dat is een aantrekkelijk
perspectief met het oog op democratisering van de publieke
ruimte. De vormgeving van de schetsen is helder en geeft
vertrouwen in de gekozen richting. De voorgestelde ingrepen
zijn allemaal ergens zijn toegepast, tijdelijk dan wel permanent.
De juryleden verschillen van mening over de uiteenlopende
voorstellen. Over het geheel genomen is zij benieuwd naar de

stappen die moeten worden gezet om de ambities te bereiken,
zoals het vergroenen van de betonnen pleinen en de manier
waarop de gemeente wordt betrokken.
Clubhaus Architecten, PlantLab, DS Landschapsarchitecten
en Joosje van Geest architectuurhistoricus
Het team presenteert een sterk ideologische visie die
voorbeeldstellend wil zijn voor de verbinding van kerken met
de natuur - niet door programmering, maar op zichzelf. De
visie is ontwikkeld vanuit gesprekken over theologie. Beoogd
wordt om door voedselproductie verbindingen te kunnen
maken met de kerk en de omgeving. Er worden uiteenlopende
ideeën aangereikt om van traditionele voedselproductie
een etalage voor vergroening te maken, waaronder indoor
farming. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar relaties
met andere vraagstukken.
De jury noemt de essentie van de visie boeiend. Dit team heeft
het belangrijke besef dat natuur verbindt het sterkst naar
voren gebracht. De ideologische opvatting over het gebruik
van het gebouw, als drager van de collectieve boodschap
van verantwoordelijkheid en solidariteit, intrigeert. De
uitwerking van de visie vraagt om intensieve samenwerking
en communicatie. De sterke overtuiging van het team roept de
aarzeling op over de ontvankelijkheid voor ideeën van onder
meer de kerk en bouwspecialisten.
Het projecteren van een ecologisch systeem op een
kerkgebouw is interessant, echter de sterke nadruk op de
ideologie verhoudt zich moeilijk tot de cultuurhistorische
waarde van kerk en omgeving. Uiteindelijk wordt alleen de
structuur van de kerk gebruikt voor iets anders. Aandacht
voor de symbiose die ontstaat waar ecologie en gebouw
ontmoeten wordt hierdoor gemist. Het statement is duidelijk
en de jury kan zich de toepassing daarvan goed voorstellen
op uiteenlopende gebouwen maar niet op de monumentale
stadskerken.
Resultaat visiefase
De jury selecteert de visie van het team Braaksma en Roos
Architecten B.V, Inside Outside, Antea Group B.V. i.s.m.
Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
voor uitwerking tot een ontwerp in de volgende fase van de
prijsvraag. Hierbij beveelt zij aan om aandacht te geven aan
de vraag hoe de kerkgemeenschap praktische handvatten
kan krijgen om de kerk weer onderdeel te laten zijn van de
stad. Ook raadt zij aan om de voorstellen voor het interieur te
concretiseren en daarbij in te gaan op inclusiviteit.
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Stof tot nadenken
COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema
Erfgoed
en Bartenbach
Pieterskerk,
Leiden

Prijsvraag: ontwerpfase
Algemene indrukken
Op 20 september 2021 presenteerden de drie teams hun
uitgewerkte inzendingen in de Sint Aegtenkapel in Amersfoort
aan de jury. Alle teams en vertegenwoordigers van de kerken
waren bij elkaars presentatie aanwezig. Elk van de teams was
in feite al de winnaar in één van de drie aan hen toegewezen
thema’s voor de drie aan de thematiek gekoppelde kerken.
Van competitie tussen de plannen was dan ook geen sprake
meer; de jury had een brede adviserende rol.
De jury sprak van een ontzettend rijk resultaat met grote
zeggingskracht. De rijke oogst levert veel op wat op allerlei
manieren verder gebracht kan worden. Van de drie thema’s
is in deze prijsvraag het thema energie-uitwisseling een
moeilijk thema gebleken. Dat brengt de jury tot de opmerking
dat de zoektocht van kerken wel gericht moet zijn op het
energieneutraal worden, maar dat het streven naar leveren
van energie aan de omgeving op dit moment niet realistisch is
of in ieder geval zeer beperkt impact kan hebben.
In de inzendingen worden de kerken veelal opgevat als
een plaats die zich heel goed leent om het gesprek over
duurzaamheid op gang te brengen, en waarbij de buitenruimte
als intermediair kan fungeren om verschillende vormen van
zichtbaarheid en betrokkenheid te tonen. Het nadenken over
een sublieme toekomst voor de kerken heeft het nadenken
over de programmering geprikkeld; de inzendingen laten ook
zien dat het telkens om maatwerk gaat. Al met al constateert
de jury dat de ontwerpteams erin geslaagd zijn te tonen dat
er veel verrassende en zinvolle mogelijkheden zijn waar de
kerken een prachtige inspirerende rol kunnen vervullen.
Nieuwe mogelijkheden en betekenis: er kan veel gebeuren als
je maar het lef hebt om een stap te zetten.
De jury deed aanbevelingen aan zowel de ontwerpteams als
de deelnemende kerken om bij te dragen aan het versterken
van de kansen voor verdere ontwikkeling van de plannen in
het vervolg op de prijsvraag.

Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort
Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen
Stof tot nadenken
COUP, Buro Belén, De Groene Grachten i.s.m. Hylkema
Erfgoed en Bartenbach
De essentie van dit plan, in het thema ‘Binnenruimte: klimaat,
gebruik en comfort’, ligt in het zoeken naar een oplossing voor
het probleem dat vaak een geheel kerkgebouw verwarmd
moet worden bij het gebruik van kleine ruimtes daarbinnen.
De jury vindt dat met het thema van de binnententen en de
verschillende textielsoorten die daarbij ingezet kunnen
worden, een enorm rijk palet aan mogelijkheden is voorgesteld
dat naar alle kerken te vertalen valt en dat niet alleen beleving
en comfort biedt, maar ook een mooie verwijzing is naar de
christelijke traditie.
In het maken en bewerken van de stoffen komen sublieme

mogelijkheden zeker naar voren. Het plan laat zien dat een, op
het oog eenvoudige, aantrekkelijke voorziening kan worden
getroffen om al dan niet religieus gebruik van een deel van de
kerkgebouwen, precies daar waar behoefte is, voort te zetten.
Met dit plan wordt voorkomen dat een niet op te brengen
energierekening die vrijheid blokkeert.
Op de schaal van de maquette is het voorstel perfect uitgevoerd.
Als logische volgende stap noemt de jury experimenteren op
ware schaal als de beste weg naar voren. De verschillende
elementen verdienen zeker doorontwikkeling. De jury
zou de ontwerpers - maar zeker ook de kerkorganisaties
als opdrachtgever voor een vervolgfase - graag aanraden
om als vervolg op de prijsvraag verschillende opties, met
behoud van het principe van eenvoud, uit te proberen op
ware schaal. Dan kan worden ervaren hoe de stoffen zich bij
werkelijke toepassing gedragen, bijvoorbeeld in hoeverre
en welke velours bouwkundig geschikt is voor grootschalig
gebruik, welke stoffen een eigen architectuur creëren, welke
verhalen er ook kunnen worden verteld door (liturgisch)
kleurgebruik, welke tactiliteit nieuwe materialen in de kerk
brengen, hoe het voelt om in een kerk in een tent te zijn, wat
vanuit de tent wel en niet zichtbaar is van het kerkgebouw, hoe
warmte- en geluidsisolatie werkt, hoeveel energiebesparing
werkelijk wordt behaald, hoeveel opslagruimte het doek/de
tent behoeft, hoe aandacht aan (brand)veiligheid kan worden
gegeven enzovoorts.
De jury denkt dat het zinvol kan zijn als de ontwerpers te rade
gaan bij bedrijven die ervaring hebben met het maken van
kampeer- of festivaltenten. Wat betreft de kazuifels kan zij
zich voorstellen dat wordt nagegaan welke vorm deze moeten
krijgen om de psychologische barrière te overwinnen om ze
ook echt aan te trekken, wetende dat voorafgaand daaraan
al een barrière moet worden genomen om de kerk zelf
binnen te gaan. Het testen van tenten en kazuifels voor een
zomerprogramma in het winterseizoen is ook het proberen
waard. Andere aandachtspunten die voor verdere uitwerking
naar voren komen zijn lokaal verwarmen van de vloer en
vloerkleden, en, ook weer met het oog op duurzaamheid, een
businesscase met aandacht voor sourcing en eigenaarschap
van de stoffen, circulariteit, onderhoud, bacteriën,
schoonmaken.
De jury is zich ervan bewust dat er al veel is gevraagd van de
ontwerpteams. Verdere uitwerking zal in het kader van een
nieuwe opdracht plaats moeten vinden. Voor een vertaalslag
naar schaal 1:1 moet het hele proces opnieuw worden
doorlopen. Dit vraagt om doeken, tijd, initieel budget en een
locatie om proeven uit te kunnen voeren. Daarom richt de
jury haar aanbevelingen ook op de kerken. Zij raadt hen aan,
als het nog niet direct mogelijk is deze testen uit te voeren in
de deelnemende kerken, toch in ieder geval te onderzoeken
welke (kleinere) kerken als testlocatie zouden kunnen
dienen, en daarbij concrete voorbeelden uit de praktijk aan
de ontwerpers voor te leggen waarop zij kunnen reageren.
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Grote Kerk, Zwolle

De musica mundana
ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk
Domkerk , Utrecht
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Een goed geformuleerde opdracht, aldus de jury, vormt
de basis om tot een goede uitwerking te kunnen komen.
Tenslotte raadt zij de kerken en de ontwerpers aan om
na te gaan welke subsidies gezamenlijk kunnen worden
aangevraagd.

Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking
en -uitwisseling
Der Aa-kerk Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk
Amsterdam
De musica mundana
ABT en Obscura i.s.m. Lesia Topolnyk
De jury merkt op dat het thema ‘energiekoppelingen’ het
moeilijkste thema van de prijsvraag is. Het ontwerpteam
heeft gezocht naar een antwoord op de vraag hoe een
stadskerk een bron van energie kan worden. Daarbij zijn
‘energiekoppelingen’ niet beperkt geïnterpreteerd tot alleen
opwekking en uitwisseling, maar ook opgevat als een sociale
context waardoor verbindingen met de omgeving kunnen
worden gelegd. De ontwerpers kozen niet voor grote ingrepen
aan de kerkgebouwen zelf, maar juist om iets toe te voegen,
zoals vele generaties door de eeuwen heen dat ook al hebben
gedaan. Legitimatie hiertoe is gevonden in programma dat
niet in de kerk zelf kan plaatsvinden.
De visie is vertaald in energieneutrale glazen paviljoens, die
per kerk worden aangebouwd als geconditioneerde ruimten
die losstaan van schip en koor. Tegelijkertijd nemen de
paviljoens wel de iconische vormtaal van de kerkinterieurs
over, waardoor er een sterke vormverwantschap
ontstaat. Tussen paviljoen en kerk wordt gedacht aan een
overgangsklimaat. Voor energieopwekking worden flexibele,
geïntegreerde zonnecellen op gevels en daken voorgesteld.
Het terugverdienen van de investeringen die moeten worden
gedaan ziet het team in de educatieve betekenis van de
beleving. Het idee is dat mensen worden geconfronteerd
met een sublieme ervaring, waardoor zij ontdekken dat
duurzaamheid meer is dan pv-panelen op een dak, en zij
daardoor ook zelf duurzaam zullen gaan handelen. De rol van
de kerk wordt daarin de rol van leermeester.
De jury vindt het een mooie gedachte om, vanuit de
architectuur, de kerk als ontmoetingsplek in te zetten met het
oog op de maatschappelijke component en bewustwording
van duurzaam omgaan met energie en klimaatadaptatie. Het
toevoegen van een relevante tijdlaag past in de traditie van
de ontwikkeling van de kerkgebouwen; daarin passen ook de
kruidentuin en aandacht voor onder meer voedsel en water.
Door het openen van de gebouwen door middel van een
glazen aanbouw wordt het volumineuze interieur van de
kerken naar buiten gebracht. Interessant ten opzichte van
de visie is de zelfbewuste houding waarmee de ontwerpers
bij elk van de paviljoens hebben gekozen voor een iconische
vormgeving. Hierdoor komen de programmatische invulling
en de architectonische vormentaal nader tot elkaar. De vele

voorstellen voor programma, op verschillende niveaus, zijn
fascinerend en getuigen van ver vooruitdenken.
Het verhaal is sterk; de essentie daarvan komt door de
ideeënrijkdom niet overal even sterk uit de verf. Kritiek is
er op de argumentatie dat de paviljoens energie leveren
terwijl de werkelijke energieopwekking toch grotendeels van
panelen op het kerkdak moet komen. De paviljoens hebben
dus een andere rol en betekenis die nog niet met voldoende
overtuigingskracht wordt toegelicht. De jury beveelt het
team aan om bij de eindpresentatie nog duidelijker focus
aan te brengen. Vertel ook met meer nadruk hoe het verhaal
van bijvoorbeeld het verzamelde hemelwater als ruimtelijke
ervaring in de kerk opgenomen wordt. Vertel het verhaal hoe
duurzaamheidsvragen en zingevingsvragen elkaar kunnen
raken.
De jury raadt aan om daarbij scherp in te zetten op de sociale
interactie en de symbiose tussen sociaal programma buiten
de kerk en de activiteiten daarbinnen. Dat kan bijdragen aan
een beter begrip van de betekenis van de paviljoens voor de
kerken, van het idee van verbindingen met de omgeving, en
van het besef dat functies uit de kerk niet naar de paviljoens
worden verplaatst. De energie-uitwisseling met de kerken zelf
is iets om later uit te diepen; dit vraagt wellicht om andere
bewijslast dan nu is aangereikt.

Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en
inbedding
Kathedrale basiliek Sint Bavo Haarlem, Sint Janskathedraal
’s-Hertogenbosch, Domkerk Utrecht
Van besloten iconen tot verbindende volkspaleizen
Braaksma en Roos Architecten B.V, Inside Outside, Antea Group B.V.
i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
Dit plan, ontworpen binnen het thema ‘sociale verbinding
met de omgeving’, is gebaseerd op sterk onderzoek. De
ontwerpers streven naar het grenzeloos toegankelijk maken
van de kerken door deze als tuinen naar buiten uit te breiden
en te openen naar de stad met groen als instrument. Zij willen
terug naar waar een kerk in hun ogen voor staat: stilte, rust en
afstand nemen van het alledaagse. De focus ligt op circulaire
kloostertuinen, wat wordt vertaald naar mogelijkheden om
die ook rondom de kerkgebouwen te ontwikkelen en waarin
dan de geschiedenis van kerk en stad wordt gespiegeld in
het groen. Het ontwerp biedt ook in de kerk een verleidelijk
perspectief; groen in het middenschip geeft ruimte voor,
bij wijze van spreken, de ‘nieuwe religie’ van de natuurlijke
ruimte. Zuilenritmes en radialen uit de kerkarchitectuur
worden doorgezet in de buitenruimte, die aan de hand van
zes thema’s wordt ingericht, waaronder voedsel, water en
energie. En vooral, het betrekken van de gemeenschap bij
de ontwikkeling van de kerk als ‘oase van betekenis’. De
gelaagdheid en symboliek van de kerken, als publiek forum en
verhalenhuis, vormen inspiratiebronnen om een karaktervolle
identiteit te kunnen realiseren. Er wordt een scala aan
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mogelijkheden aangereikt om, afhankelijk van elke kerk, een
ecosysteem op gang te brengen, ruimtelijke relaties met de
fysieke omgeving te leggen, parkeeroplossingen aan te reiken,
zichtlijnen te versterken, routes over het dak te leggen en
gebruik te maken van aanwezige elementen zoals spuwers of
andere beelden.
De jury noemt de ontwerpen mooi en verfijnd. Daaruit spreekt
op een aanvullende manier de welkome houding van het
kerkgebouw. De associatie van een kerk als een plek waarin
je ergens aan moet voldoen, wordt omgezet naar een kerk
als een plek waar je graag even naar toe gaat. Het gevoel dat
iedereen bij deze veel betekenende plekken en gebouwen
kan genieten van stad en natuur spreekt bijzonder aan. Bij
alle kerken hoopt de jury op de zachte toevoeging van een
welkome groene omgeving zoals die in de visie naar voren
wordt gebracht. Zij beveelt aan om per kerk zorgvuldig over
de specifiek gewenste vergroening na te denken. De ene tuin
is de andere niet en het dagelijks betrekken van mensen die de
tuinen mee gaan onderhouden stelt eisen aan de organisatie
waarbinnen die betrokkenheid in goede banen geleid kan
worden.
De programmering is gebaseerd op inzet van en samenwerking
met derden, ook waar het de inzet van gronden van anderen

Van besloten iconen tot verbindende volkspaleizen
Braaksma en Roos Architecten B.V, Inside Outside, Antea Group B.V.
i.s.m. Johanna van Doorn Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit
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betreft. Dat maakt het plan complex, maar ook spannend. De
verwachting is dat met dit gekozen uitgangspunt inzichten
en mogelijkheden ontstaan die anders buiten beeld zouden
blijven. Hierin ligt dan ook de waarde van deze inzending, en
de zeggingskracht die daaruit spreekt wekt alle vertrouwen
bij de jury. De coronatijd heeft al laten zien dat alleen al het
tegen elkaar openzetten van kerkdeuren, vanwege de nodige
ventilatie, uitnodigend heeft gewerkt. Een aantrekkelijke
tuin die wordt beheerd door mensen uit de omgeving zal de
toegankelijkheid van de kerk op soortgelijke manier enorm
kunnen vergroten.
Een belangrijke aanbeveling is om de sfeer die voor de tuinen
wordt gezocht, nog specifieker te bepalen. Een tuin om een
kerk heeft een heel eigen karakter, is niet zomaar te vergelijken
met een kloostertuin en heeft ook een ander karakter dan een
landschapstuin.
Ook de architectuur van de kerken en hun directe omgeving
loopt sterk uiteen. Zo biedt juist de verstilde omgeving van
de St. Jan een geleidelijke overgang van de drukte op straat
naar de rust van het spirituele gebouw, maar al te weelderig
groen, dat het vrije zicht op de magistrale kathedraal zou
belemmeren, is daar niet gepast. Bij andere kerken kan er
weer wel behoefte zijn aan een krachtig statement, ook in de

programmering, waardoor de omgeving juist wel verlevendigd
wordt.
Over het geheel genomen kan de kracht van dit plan erin
liggen dat de kerken in de meest letterlijke zin van het woord
naar buiten treden. De betrokkenheid en zorg van de kerk
voor de omringende maatschappij krijgt een zichtbare en voor
iedereen ervaarbare vorm - een prachtige manier om discussie
over de omgeving van onze belangrijkste kerken op gang te
brengen en te voeden met sterke aansprekende ideeën.
De jury raadt aan om bij verdere uitwerkingen tijdig contact te
zoeken met de gemeenten omdat het plan zich niet beperkt
tot de grond van de kerk maar ook het openbaar gebied daar
omheen betreft. De essentie van dit plan is dat het in staat moet
zijn partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken
aan een verbindend idee. De tuin als een krachtig sociaal
gereedschap. Hiernaast adviseert de jury om, gedifferentieerd
per kerk, te overwegen om uitvoering eventueel in fases ter
hand te nemen zodat daar waar nodig ontwikkelingen op gang
gebracht kunnen worden; bijvoorbeeld te beginnen bij het pad
naar de kerk, later groeninrichting bij parkeerplekken et cetera.

groen gedaan moeten worden bij andere verduurzamingsprogramma’s, ver buiten het domein van de kerken,
bijvoorbeeld de compensaties bij plaatsing van windmolens.
Mogelijk kan deze compensatie als motor ingezet worden voor
deze tuinen bij de kerken, buiten en/of binnen (waar het groen
wordt gebruikt in verband met hemelwater), waardoor een
vorm van funding kan worden gegenereerd. Voor de tuinen,
en voor de compensatieprogramma’s die daarmee een mooie
zichtbare vorm kunnen vinden, kan dit een win-win situatie
opleveren.
Tenslotte
De jury merkt op dat de gestelde vragen de ambitie en de
bereidheid tonen om de plannen realistischer te maken. De
teams hebben hierbij een sleutel in handen, maar het is zaak
om met juiste overwegingen, kennis en inzichten te kijken hoe
het plan verder gebracht kan worden. Aan de kerkorganisaties
om deze handschoen nu op te pakken.

Een andere aanbeveling, gericht aan zowel de ontwerpers als
de kerken, is om ook te onderzoeken welk compensaties voor
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Bijlage
Verloop van de procedure
Voorselectie
11-01-2021			
11-01-2021			
30-03-2021		
01-04-2021		
13-04-2021		
16-04-2021		
					
21-04-2021		
23-04-2021		
23-04-2021		
					
23-04-2021		

Uitschrijfdatum prijsvraag
Nieuwsbericht #1
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting aanmeldingstermijn
Technische toetsing aanmeldingen
Architectuur Lokaal Amsterdam
Selectie aanmeldingen, Jacobikerk Utrecht
Resultaat voorselectie
Uitnodiging 		
deelnemers visiefase prijsvraag
Nieuwsbericht #2

Prijsvraag
Visiefase
30-04-2021		
10-05-2021		
14-05-2021		
17-05-2021		
20-05-2021		
21-05-2021		
31-05-2021		
03-06-2021		
					
11-06-2021		
					
					
18-06-2021		
18-06-2021		
					
18-06-2021		

Startbijeenkomst, digitaal
Sluiting vragenronde
Publicatie nota van inlichtingen
Publicatie nota van inlichtingen
Publicatie nota van inlichtingen
Publicatie nota van inlichtingen
Sluiting inzendtermijn
Technische toetsing inzendingen,
Architectuur Lokaal Amsterdam
Presentaties visies en 			
beoordeling inzendingen,
Jacobikerk, Utrecht
Resultaat beoordeling
Uitnodiging deelnemers
ontwerpfase prijsvraag
Nieuwsbericht #3

Ontwerpfase
24-06-2021		
13-09-2021		
20-09-2021		
					
					
20-10-2021		
					
					

Plenaire startbijeenkomst ontwerpfase
Sluiting inzendtermijn
Presentatie van de plannen aan de 		
jury en de kerken, Sint Aegtenkapel,
Amersfoort
Openbare slotbijeenkomst, Dutch 		
Design Week, Eindhoven; publicatie van
de plannen, nieuwsbericht #4
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