
BOUWENAANMONUMENTEN.NL114 BOUWENAANMONUMENTEN.NL 115 

BOUWEN AAN MONUMENTEN

Delft De Nieuwe Kerk

DELFT | De Nieuwe KerkMONUMENTEN

Tekst | Jac Buchholz   Beeld | Frank Hanswijk

Restauratie en herinrichting Nieuwe Kerk Delft voltooid

Terug naar het
 jaren-dertig-concept
Het is één van de bekendste en meest bezochte kerken van ons land, maar lange tijd niet optimaal beleefbaar. 
Daar is met de herinrichting die de afgelopen jaren plaatsvond, verbetering in gekomen. Vrijwel parallel aan die 
herinrichting liep een restauratietraject. Beide onder leiding van Van Hoogevest Architecten.

Architect Ron Verduijn van Van Hooge-
vest Architecten legt uit dat de afgelopen 
jaren in het teken stonden van het weer 
‘fit’ krijgen van de Nieuwe Kerk, zowel 
fysiek als in architectonisch opzicht. 
Fysiek betekende dat een uitgebreide 
ambachtelijke restauratie, vertelt hij. 
“Het casco is volledig hersteld. Dat houdt 
onder meer in dat de leibedekking op de 
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'Alle verstorende elementen zoals inbouwen en 
kroonluchters zijn verwijderd'

daken is vervangen, dat het metselwerk is 
gerepareerd en dat waar nodig de kappen 
en het houten gewelf  zijn gerestaureerd. 
Verder zijn alle glas-in-loodramen eruit 
gehaald, opnieuw verlood en voorzien 
van voorzetramen.” Hij wijst dan op een 
bijzondere schildering van Jacob Por bo-
ven het koor, waarvan de kleuren waren 
vervaagd. “We hebben er bewust voor 

gekozen om die niet in de oorspronkelijke 
staat terug te brengen maar de gevolgen 
van het tijdsverloop zichtbaar te laten.” 
Een andere ingreep was het verbeteren 
van de akoestiek van het orgel.

'GESAMTKUNSTWERK'
Voor de herinrichting, maakt Verduijn 
duidelijk, werd de restauratie van de kerk 

in de jaren dertig door architect Herman 
van der Kloot Meijburg uitgangspunt. 
Die trof destijds een middeleeuwse kerk 
met veel katholieke kenmerken aan 
waarin in de loop der tijd veel oneigenlij-
ke aanpassingen waren doorgevoerd. Van 
der Kloot Meijburg besloot de restau-
ratie op te pakken als een hedendaagse, 
kunstzinnige opgave, zegt Verduijn. “Hij 
pelde het gebouw leeg om zo de structuur 
ervan weer zichtbaar te maken. Daarbij 
gebruikte hij eerlijke materialen en veel 
jaren-dertig-invloeden. Op die manier 
creëerde hij een nieuw 'gesamtkunstwerk', 
een combinatie van middeleeuws en jaren 
dertig. De Nieuwe Kerk werd zo een mid-
deleeuwse jaren-dertig-kerk.”

BELEEFBAARHEID
Volgens Verduijn scheidde Van der Kloot 
Meijburg de kerk in twee delen, het preek-
gedeelte en het mausoleum. Hij maakte 
de hoofdas weer zichtbaar en bracht orde 
in het gebouw aan. Zo werd het interi-
eur weer beleefbaar. Die beleefbaarheid 
werd echter door ingrepen na de jaren-

dertig-restauratie weer aangetast. Met het 
ontwerp van Van Hoogevest Architecten 
is dat nu weer hersteld. “De achterlig-
gende gedachte was om dit gebouw weer 
voor zich te laten spreken en het daarmee 
de ruimtelijke kwaliteit en beleving te 
geven die bij haar statuur past. Zo zijn 
alle verstorende elementen als inbouwen 
en kroonluchters verwijderd. Dat laatste 
was nog wel even een pijnpunt. Daar was 
in de jaren zeventig door de kerkgemeen-
schap geld voor bijeengebracht. Maar de 
opdrachtgever nam uiteindelijk toch het 
dappere besluit om ze te laten verwijderen 
en zo de zichtlijnen te optimaliseren.”

Verder, geeft Verduijn aan, is de winkel 
verplaatst, evenals de entree. Die bevindt 
zich nu onder het orgel, zodat de bezoeker 
het gebouw via de middeleeuwse hoofdas 
binnenkomt. “Om de architectuur vol-

ledig tot zijn recht te laten komen, zijn er 
eigentijdse lichttechnieken toegepast. Met 
opnieuw de orde in de kerk als uitgangs-
punt. Het interieur is nu gepleisterd met 
licht. Zo ongeveer als Van der Kloot Me-
ijburg voor ogen heeft gehad en misschien 
wel van gedroomd heeft.”    ❚

De nieuwe entreepartij.

Overzicht over de lengteas van het middenschip.
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RESTAURATIE NIEUWE KERK: 
Efficiënter verwarmd 
Onderdeel van de restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft is het aanbrengen van een nieuw, efficiënter verwarmings-
systeem. Ook is er vloerverwarming aangelegd. De uitvoering daarvan was in handen van Klimaatservice Holland.

Met die werkzaamheden begon het 
bedrijf  vorig jaar november. Eind oktober 
van dit jaar werden ze afgerond, vertelt 
projectleider Teus Boogaard. “De kerk 
werd voorheen verwarmd door drie gas-
gestookte verwarmingsketels; die waren 
versleten. Bovendien functioneerde dat 
systeem niet optimaal, omdat de warme 
lucht vrij snel weer werd weggezogen.”

Klimaatservice Holland heeft de oude 
ketels laten demonteren en vervan-
gen door vijf  HR-verwarmingsketels. 
Daartoe werden in de techniekruimte 
– in de kelder van de kerk – de nodige 
aanpassingen doorgevoerd. Daarnaast is 
volgens Boogaard een stelsel van toe- en 
afvoerkanalen aangebracht die warme 
lucht de kerk inblazen en weer afvoeren. 
“We hebben kanalen onder de oude vloe-
ren aangelegd en in de transeptwanden 

bevinden zich nu op ca. 3,5 meter hoogte 
inblaasroosters. Het nieuwe systeem 
blaast de warme lucht nu via de nieuwe 
roosters direct in het middenschip en 
koor, waardoor het gehele gebouw beter 
verwarmd wordt.” 

VOORBEREIDING EN AFSTEMMING
Boogaard geeft aan dat in het midden-
schip, de hoofdentree en de winkel de 
oude vloer verwijderd is geweest om hier-
in vloerverwarming en een onderliggend 
isolatiepakket aan te brengen. “Werken 
in een bestaand en bovendien monu-
mentaal pand vraagt om een uitgebreide 
voorbereiding. Wat mag en kan wel en 
wat niet? Die randvoorwaarden en kaders 
zijn bepaald door de opdrachtgever in 
samenspraak met een extern installatiead-
viseur. Echter, in de uitvoering dien je dit 
samen met de bouwkundig aannemer op 

een juiste wijze in te vullen. Een andere 
uitdaging was de beperkte ruimte om 
de nieuwe installatie op te stellen”, zegt 
Boogaard. “De toegang tot de kelder is 
krap en bochtig. Daarom hebben we de 
nieuwe luchtbehandelingskast na levering 
op locatie geheel laten demonteren, in 
kleine delen naar binnen gebracht en daar 
weer opgebouwd.” 

MINIMALE OVERLAST
Hij merkt op dat het werk conform plan-
ning kon worden uitgevoerd. Vanwege de 
beperkte bouwplaats werden de meeste 
(grote) componenten na aankomst meteen 
verwerkt. “We hebben voor het plaat-
sen van de nieuwe koperen schoorsteen 
in overleg met de gemeente tijdelijk de 
weg moeten afsluiten, maar verder is de 
overlast voor de omgeving zo beperkt 
mogelijk gehouden.”     ❚
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