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In 2005 brachten we het eerste bezoek aan het 
Janskerkhofcomplex. We werden rondgeleid 
door bibliothecaris Ron Tichelaar van de biblio-
theek voor rechtsgeleerdheid. De bibliotheek 
was zijn levenswerk waar hij vol liefde over 
sprak. Hij wist de weg in deze tot in de puntjes 
verzorgde boekenverzameling. De bibliotheek-
systematiek was perfect op orde. Echter, in 
ruimtelijke zin, kwamen we terecht in een 
labyrintische zoekmachine. Zo ontstond onze 
eerste indruk van het Janskerkhofcomplex: 
het was een doolhof. Keer op keer rondlopen 
en kijken bracht ons langzaam tot inzicht met 
wat voor een gebouwencomplex we te maken 
hadden: een complex dat geheel was verweven 
met de historisch gegroeide stad. Voor ons het 
begin van een zoektocht naar de geschiedenis 
van deze plek en nog verder naar de geest 
ervan, de ‘genius loci’. 
 Bij de universiteit leefde het idee dat deze 
bibliotheek op haar locatie aan vernieuwing 
toe was. Discussies over de opkomende digi-
talisering leidden ertoe dat men anders over 
studieomgevingen ging nadenken. Vele vragen 
werden gesteld: Zou het mogelijk zijn om een 
hedendaagse en toekomstgerichte studeer-
ambiance te realiseren? Hoe verhoudt zich zo 
een omgeving tot de analoge én de digitale 
kenniswereld? Hoe gaan deze twee werelden 
de komende tijd veranderen? Komen studenten 
nog wel naar de universiteit of blijven ze 
eerder thuis achter hun beeldscherm of gaan 

ze misschien wel studeren in het stadspark via 
hun smartphone?
 De bevindingen uit onze eerste ruimtelijke 
studies dienden als inspiratiebron voor het 
ontwikkelen en uitspreken van een gemeen-
schappelijke ambitie voor het Janskerkhof-
complex vanuit de universiteit samen met de 
faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organi-
satie en in bijzonder het departement Rechts-
geleerdheid: Zou het project een gemoderni-
seerde studievoorziening in een monumentale 
omgeving moeten worden of meer een juri-
disch studie- en kenniscentrum met internatio-
nale potentie en uitstraling? Of zou het moeten 
gaan over beide ambities? Wat is essentieel in 
het welslagen van een aantrekkelijk studie-
centrum in de binnenstad? Welke faciliteiten 
voor studenten kunnen met elkaar gecom-
bineerd worden? Hoe gaan we er werken? En 
hoe ontstaat er een ambiance met een sterke 
uitstraling en toekomstvaste waarde? 
 Dergelijke uitspraken van de opdracht-
gever waren essentieel voor de start van het 
vorm geven aan de inhoudelijke, ruimtelijke 
en kwalitatieve ontwikkeling van het project. 
Zij zijn ook van betekenis voor de verdere 
culturele positionering van de universiteit in 
de monumentale binnenstad van Utrecht en 
uiteindelijk zijn ze mede gezichtsbepalend 
voor de uitstraling van de universiteit als nati-
onaal en internationaal kennisinstituut. Na 
beantwoording van deze essentiële vragen 
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konden we de opgave concretiseren en na het 
definiëren van het programma van eisen en 
het uitspreken van de duurzaamheidsambi-
ties door de opdrachtgever konden we aan de 
slag met het daadwerkelijke ontwikkelings- en 
uitvoeringstraject. Op de komende bladzijden 
besteden we aandacht aan het zoek-, vind- en 
maakproces dat bij hernieuwde ingebruik-
name van het gebouw in 2016 nagenoeg 10 
jaar in beslag heeft genomen. Onder de leiding 
van het strak gekaderde en tegelijkertijd frisse 
opdrachtgeverschap van Vastgoed & Campus 
van de Universiteit, in de persoon van Eric 
Brink, kregen wij architecten de vrijheid die 
nodig was om aan deze complexe opgave te 
werken en in teamverband met de technische 
adviseurs een compleet en integraal werk te 
volbrengen.

Geschiedenis lezen 

Het Janskerkhofcomplex ligt in het hart van 
het historische centrum van Utrecht tussen 
Janskerkhof, Domplein en ‘t Hoogt. Het Jans-
kerkhofcomplex onderging door zijn centrale 
ligging ontwikkelingen vanaf de 13e eeuw en 
kenmerkt zich daardoor door een impone-
rende geschiedenis. Het historische complex is 
in 1246 gesticht als Minderbroeder-klooster en 
was bestuurscentrum vanaf de 16e eeuw, Insti-
tuut voor Zoölogie en Anatomie in de 19e en 
20e eeuw en van 1982 tot de aanvang van de 
transformatie, bibliotheek en kantoorruimte 
van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Verschil-

Om het complex beter te leren begrijpen, 
probeerden we het te lezen als een boek, met 
alle lagen uit de geschiedenis als haar blad-
zijden. Langzaam, stap voor stap, raakten we 
steeds verder vertrouwd met het complex. 
Daardoor groeide ons inzicht en kregen we 
steeds meer begrip van de gebouwstructuur. 
Door historisch onderzoek en onderzoek in 
de gebouwen ontwikkelde zich ons inzicht 
steeds verder. Dit onderzoek is door blijven 
gaan in de uitvoeringsperiode en er zijn toen 
prachtige ontdekkingen gedaan, zoals de 
burgergraven aan de voet van de verdwenen 
kerk.





lende transformaties volgden elkaar op waar-
door er ook ruimtelijke fricties ontstonden. 
Om het complex beter te leren begrijpen, 
probeerden we het te lezen als een boek, met 
alle lagen uit de geschiedenis als haar blad-
zijden. Langzaam, stap voor stap, raakten we 
steeds verder vertrouwd met het complex. Daar-
door groeide ons inzicht en kregen we steeds 
meer begrip van de gebouwstructuur. Door 
onderzoek van de geschiedenis van de plek en 
onderzoek van de gebouwen ontwikkelde zich 
ons inzicht steeds verder. Dit onderzoek is door 
blijven gaan in de uitvoeringsperiode en er zijn 
daardoor ook prachtige ontdekkingen gedaan, 
zoals de vondst van graven aan de voet van de 
verdwenen kerk.
 Na de eerste rondwandeling kregen wij van 
de bibliothecaris een boek, meer een vlug-
schrift, handmatig gemaakt en geschreven 
met een typemachine. Het dateerde uit 1974. 
De schrijver had geprobeerd wat wij archi-
tecten later ook gedaan hebben om het gebou-
wencomplex te doorgronden. De schrijver had 
geprobeerd het gebouw te lezen en had over 
zijn ervaringen een boek geschreven. Het boek 
heette ‘Het avontuur der plattegronden’ en was 
geschreven door P.J. Kipp. Het had als onder-
titel ‘meta morphologische meditaties’ en het 
las als een spannende thriller. P.J. Kipp werkte 
als bioloog in het gebouw in de periode dat het 
nog het instituut voor Zoölogie en Anatomie 
was. Hij probeerde het gebouwencomplex in 
zijn tijd te doorgronden alsof hij met een fysio-
logisch onderzoek van een mensenlichaam 
bezig was. De raadselachtige complexiteit van 

de verschillende gebouwstructuren werden 
door hem uiteindelijk niet ontrafeld en het 
vlugchrift kreeg de titel van een avontuur. We 
maakten een afspraak met zijn zoon Frans Kipp 
en wandelden opnieuw door het complex. Hij 
vertelde over zijn jeugd. Hij werd als kind door 
zijn vader vaak meegenomen naar zijn werk 
in het Zoölogisch museum. Zo ontstond zijn 
grote liefde voor de geschiedenis van de oude 
gebouwen. Frans Kipp had de ruimtelijke struc-
turen van het gebouwencomplex, die hij zich 
dus nog goed herinnerde, laten reconstrueren 
in het bureau voor Monumenten met teke-
ningen. Op deze wijze kregen wij meer inzicht 
in een van de lagen van de geschiedenis van 
het Janskerkhofcomplex: de laag die vooraf-
ging aan die van het boekenlabyrinth dat wij 
hadden aangetroffen. Het boekendepot was 
labyrintisch, deze laag bleek mysterieus. Er 
hadden architecten van de toenmalige rijks-
gebouwendienst aan het complex gewerkt. 
Zij hadden toen, inmiddels meer dan 100 jaar 
geleden, ook naar de geschiedenis gekeken 
en ze hadden deze op vernuftige wijze geher-
interpreteerd. Deze architecten hadden niet 
alleen het gebouwencomplex uit de bestuurs-
tijd stevig uitgebreid tot een nieuw universitair 
onderzoeksinstituut en museum. Zij hadden 
zich laten beïnvloeden door de geschiedenis 
en waren geïnspireerd geraakt door de middel-
eeuwse bouwstijl. Hun ontwerpstijl van toen 
zou je nu wellicht kunnen beschrijven als een 
romantische en wellicht idealistische droom 
om de middeleeuwen te laten herleven in een 
verder negentiende-eeuwse rationaliserende 





uitbreiding met prachtige reeksen van eiken-
houten kabinetten en vitrines voor de zoölogi-
sche en anatomische collecties in het interieur. 
Gebouw en functie waren voor die periode in 
samenhang. Het moet prachtig geweest zijn. 
Op oude foto’s zie je ook het gigantische walvis-
geraamte dat in een van de zalen hing. De 
ribbenstructuur van de walvis en het ritme van 
de kabinetten vormden samen één wereld. De 
middeleeuwse architectendroom uitte zich in 
de nieuwe toevoegingen van geornamenteerde 
baksteenarchitectuur met een uitgesproken en 
kenmerkend dakenlandschap met dakkapellen 
bekleed met leien shingles. Deze architectuur 
werd later door historici ‘De Hollandse Stijl’ 
genoemd en stamt uit een periode van revival 
van de ‘Hollandse’ identiteit; een soort natio-
nalistische trend in de negentiende-eeuwse 
samenleving die zich ook uitte in de archi-
tectuur. Mooi om kennis van te nemen, maar 
wat is dan de vraag aan ons? Wij werken in de 
21e eeuw. Moeten wij de negentiende-eeuwse 
herinterpretatie van de middeleeuwen gaan 
reconstrueren of gaan we aan de herinterpre-
tatie van de herinterpretatie vormgeven? Hoe 
bepaal je nu de geest van deze plek als er bij 
nader onderzoek steeds meer oude geesten 
blijken op te duiken?

Geschiedenis begrijpen

Het complex vindt zijn oorsprong in de stich-
ting van kerk en klooster met kruisgang voor 
de Fransiscaner broeders in de tuin van de 

provoost van de immuniteit van de Sint Jans-
kerk in 1246. Pas later, in de 16de eeuw, vindt 
de bouw van de vleugel aan het Janskerkhof 
plaats. Deze vleugel zal later als Statenkamer 
gebruikt gaan worden als vergaderplaats van 
de landsregering na de ondertekening van de 
Unie van Utrecht (vanaf 1579). Snel daarna 
wordt de landsregering overgeplaatst naar 
Den Haag en wordt het gebouw zetel voor het 
gewestelijk bestuur: de Statenkamer. Daarvoor, 
in hetzelfde jaar, worden de kloosterbroeders 
uit de stad gejaagd. Het meest ingrijpend in 
de geschiedenis van het ensemble is wel de 
afbraak van de Minderbroederskerk in 1581. 
De kerkmuur waaraan de kruisgang lag, blijft 
gehandhaafd en gaat de achterwand vormen 
van de percelen van burgerhuizen aan de 
Minrebroederstraat die op de locatie van de 
kerk gebouwd worden. De kerkmuur is nog 
steeds aanwezig en vormt de zuidelijke begren-
zing van het ensemble. Restanten van deze 
kerkmuur zijn ook nu zichtbaar. 
 Ook de tegenoverliggende kruisgang wordt 
deel van bebouwing met stadshuizen en wordt 
langzaam daarin opgenomen. De kruisgang 
verdwijnt en maakt plaats voor de ontwik-
keling van het Hoogt. Deze straat wordt in 
1643 aangelegd. Er ontstaat zelfs een open-
bare verbinding met het Janskerkhof door de 
monumentale toegangspoorten in de staten-
zaalvleugel, dwars door de gebouwen heen. De 
staten worden ontbonden in 1795 door de revo-
lutionaire regering in de Napoleontische tijd. 
Deze regeringsperiode duurt tot 1815. In dat 
jaar wordt de Statenzaal aangeboden aan de 





toenmalige Rijks Hogeschool die er het Anato-
mische en Zoölogisch laboratorium in vestigt. 
De openbare doorgang van Hoogt naar Jans-
kerkhof verdwijnt bij de grootschalige verbou-
wing en uitbreiding van het ensemble aan het 
einde van de negentiende eeuw. In die tijd 
wordt het ensemble sterk gemonumentaliseerd 
en opnieuw een heldere ruimtelijke eenheid. 
In 1905 wordt de Snijzaal gebouwd op de plaats 
van kruisgang en burgerhuizen in de kloos-
terhof en zo ontstaat de verschijningsvorm van  
het ensemble zoals wij het aantroffen, aan 
het begin van de 21e eeuw. Vanaf 1974 was de 
rechtenbibliotheek in het ensemble gevestigd. 
De Snijzaal is toen een collegezaal geworden 
voor de studenten die in de binnenstad aan de 
universiteit studeren.

Architectonische kwaliteiten

Het Janskerkhof complex kent niet alleen wat 
betreft de verschillende gebruikers, een turbu-
lente geschiedenis, maar kent ook een geschie-
denis van bouw, afbraak er herbouw. Door de 
geschiedenis van het ensemble te leren kennen 
wordt niet alleen de architectonische structuur 
begrijpelijk maar worden ook de fricties, de 
botsingen, inzichtelijk. Een belangrijke ruim-
telijke tendens was dat het ensemble steeds 
minder een eigenstandig object in de stad werd 
en steeds meer ingroeide in de stedelijke struc-
tuur met stadshuizen. Tijdens veranderingen 
werden soms monumentale elementen binnen 
het ensemble hergebruikt, zoals bijvoorbeeld 

Het glasdak boven het studiepunt: Een 
belangrijke ruimtelijke tendens was dat het 
ensemble steeds minder een eigenstandig 
object in de stad werd en steeds meer 
ingroeide in de stedelijke structuur met 
stadshuizen.





de monumentale poort aan het Hoogt, die eind 
negentiende eeuw werd verplaatst. Dergelijke 
transformaties zijn soms acceptabele onder-
delen van de geschiedenis van het complex en 
te gebruiken als een kwaliteit naar de toekomst 
toe. Maar er hebben ook ingrepen plaats 
gevonden, die het complex in zijn heldere 
structuur vertroebeld hebben en labyrintisch 
hebben gemaakt. Het meest schadelijk zijn 
de moderne utilitaire en technische ingrepen 
en toevoegingen van eind vorige eeuw, zoals 
vluchttrappen, hekken, luchtbehandelingsin-
stallaties en noodgebouwen. Met deze ingrepen 
was de Kloosterhof geheel dichtgeslibd. Ook 
hadden er utilitaire ingrepen plaatsgevonden 
in het monument om bijvoorbeeld de boeken-
kasten van de rechtenbibliotheek constructief  
te ondersteunen. De voormalige Statenzaal (en 
ook voormalige ruimte voor de beroemde anato-
mische Bleuland-collectie) waren in gebruik als 
kantine met middenin de ruimte, quasi onlo-
gisch geplaatste stalen kolommen. Dergelijke 
ingrepen moesten verwijderd worden. 

 Het leek ons een belangrijke opgave om een 
aantal elementen uit de tijd van het klooster, 
de Statenzaal en Zoölogie te laten herleven. 
Om dit te regisseren vlochten we verschil-
lende manieren van werken in elkaar: chirur-
gisch elimineren, interveniëren, reconstrueren 
en toevoegen, soms in harmonie en soms in 
contrast. 

Architectonische Visie

Het Janskerhofcomplex zal vanaf heden 
studenten rechtsgeleerdheid gaan faciliteren 
met studieplekken, werkgroepruimtes en 
collegezalen. Het ensemble wordt eveneens 
een informatiecentrum voor studenten en 
gaat plaats bieden aan het ULC, het Utrecht 
Law College. Het wordt een plaats waar 
studenten komen om elkaar en hun docenten 
te ontmoeten, om kennis uit te wisselen en 
hopelijk graag voor langere tijd te verblijven. 
Daarnaast faciliteert het centrum represen-
tatieve activiteiten van de faculteit, die ook 
haar faculteitsbureau hier gevestigd heeft. In 
het ontwerp voor het complexe en gelaagde 
ensemble staan drie uitgangspunten voorop: 

• het versterken en leesbaar maken van de 
 monumentale waarde van het complex 
 met zijn rijke geschiedenis;
• het aanbrengen van een robuuste, 
 heldere en toekomstvaste structuur van 
 interne ontsluiting en routing;
• een toegang ontwikkelen die het Janskerk-
 hofcomplex goed verbindt met de andere 
 ensembles van het Universiteitskwartier. 

Zeven ruimtelijke thema’s 

De ruimtelijke thema’s zijn ontwikkeld vanuit 
de centrale positie van het Janskerkhof-
complex als beschermd rijksmonument, deel 
uitmakend van het Universiteitskwartier in de 
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historische binnenstad van Utrecht. Het Jans-
kerkhofcomplex is niet alleen gesitueerd aan 
het Janskerkhof, maar ook op loopafstand van 
Ganzenmarkt (het stadhuisplein) en Domplein. 
Het studiecentrum voor Rechtsgeleerdheid zal 
samen met het Driftcluster, waar het zwaarte-
punt van de faculteit Geesteswetenschappen 
zich bevindt, het universitaire hart van de 
binnenstad gaan vormen. Goede toegankelijk-
heid, openbaarheid en verblijfskwaliteit voor 
de studenten van de faculteit staan voorop.

Openbare entree

We hebben ervoor gekozen om het studiecen-
trum vanuit het Janskerkhof te ontsluiten. De 
bestaande monumentale hoofdtoegang blijft 
de hoofdtoegang. Deze keuze komt voort uit 
de strategische ligging ten opzichte van het 
Driftcluster en ten opzichte van de openbaar-
vervoersas en fietsroutes over het Janskerkhof. 
We beschouwen de andere toegangen vanuit 
Hoogt, Minrebroederstraat en Zegelhofje als 
secundaire en ondersteunende toegangen. Aan 
het Hoogt bevindt zich ook de toegang voor 
mindervaliden. 

Kloostergangen en Statenzaal als  
monumentale basis

De structuur van Kloostergangen om de Kloos-
terhof vindt haar oorsprong in de middel-
eeuwen. Deze structuur is in ere hersteld. De 

kloostergangen als omloop om de pandhof 
uit de 13e eeuw zijn niet meer in hun geheel 
te herleiden maar vormen wel opnieuw de 
basis voor een robuuste hoofdstructuur voor 
de interne ontsluiting en routing. Van de 
oorspronkelijke middeleeuwse kloostergangen 
is er nog één intact en te ervaren: Deze loopt 
parallel met de Minrebroederstraat en flan-
keert de resterende middeleeuwse kerkmuur. 
Deze kloostergang verbindt de verschillende 
gebouwdelen. Zo zal het Minderbroedersge-
bouw (dit is het voormalige farmacologisch 
instituut) door het open maken van deze oudste 
kloostergang in directe verbinding komen te 
staan met het studiecentrum en er deel van 
uitmaken. De kloostergangen zijn breed en 
hoog. Zij hebben een grote verblijfskwaliteit 
en worden naast routing deels ingericht voor 
ontmoeting en studieplekken voor studenten. 

 De monumentale Statenzaalvleugel met zijn 
statige gevels aan het Janskerkhof aan de oost-
zijde en Kloosterhof en Hoogt aan de westzijde, 
gaat de ruimtelijke verbinding vormen tussen 
deze twee binnenstedelijke plekken. De voor-
malige Statenzaal kent een prachtige monu-
mentale ruimtelijkheid door zijn ruime hoogte 
en uitzicht op het Janskerkhof. Deze zaal is de 
grote collegezaal. Het interieur van de Staten-
zaal is getransformeerd tot een hedendaagse 
modern geoutilleerde en geconditioneerde 
ruimte. Het gekozen materiaal eiken refereert 
aan de eikenhouten vitrinekasten van de Bleu-
land-collectie die in deze zaal stonden en nu als 
geheel te zien zijn in het Utrechts Universiteits-





museum. Door middel van een akoestische en 
constructieve ‘doos in doos’- constructie wordt 
deze zaal de centrale plek voor kennisuitwisse-
ling van het complex.

Trappenhuis als verticale ruimtelijke inter-
ventie

Hoe maak je verschillende gebouwen uit 
verschillende periodes, die samengeklonterd 
zijn en bestaan uit een schier eindeloze lineaire 
aaneenschakeling van kamers, tot één geheel? 
Hoe kun je je als hedendaagse student daarin 
gaan oriënteren? Dat vroegen we ons af toen 
we op zoek waren naar een logische plek om 
de kloostergangenstructuur van de verschil-
lende verdiepingen, vanuit het souterrain met 
gewelfkelder tot de ruimtes onder de negen-
tiende-eeuwse houten kapconstructie gaan 
ontsluiten. Waar lag de kans voor deze verti-
cale verbinding? En hoe zouden we dat kunnen 
doen met zo weinig mogelijk schade aan de 
beschermde bouwkundige substantie van het 
monument. We tekenden alle hoogtes van alle 
vloeren in de gebouwen op een groot blad bij 
elkaar. Elk vloerniveau bleek een andere hoogte 
en bouwkundige samenstelling te hebben. Hoe 
konden we al deze verschillende hoogtes bij 
elkaar brengen in één trappenhuis dat het hele 
complex in een soepele beweging zou kunnen 
gaan verbinden voor ca 1000 studenten tegelij-
kertijd? En dat op een manier dat de studenten 
beter hun weg gaan vinden in het complex. 
We kozen als drager van nieuwe interventies 

voor eikenhout. Het materiaal verwijst niet 
alleen naar het historische bouwmateriaal van 
de kapspanten en bestaande trappen, maar 
is ook duurzaam, zintuiglijk apreciabel en 
constructief. Het ontwerpen en engineren van 
het centrale trappenhuis leidde tot een geheel 
zelfdragende trapconstructie van gelamineerd 
larixhout en de traptreden zijn van eiken. Na 
het openbreken van de vloeren om de trap 
door te verbinden tot in het souterrain werden 
de graven onder aan de voet van de kerkmuren 
gevonden. 

Souterrain wordt facilitair

Een niet onbelangrijk uitgangspunt is de 
programmering van het souterrain. Het souter-
rain van het complex zal een belangrijk deel 
van de organisatie van het studiecentrum 
gaan faciliteren. We hebben gestreefd naar een 
soepele volgorde van handelingen voor grotere 
aantallen studenten bij het naar binnengaan 
en verlaten van het studiecentrum. Hierbij 
hebben we geanticipeerd op een toekomstige 
fietsenkelder onder de Janstuin aan het Jans-
kerkhof. Handelingen en bewegingen van 
studenten die naar binnenkomen zijn globaal 
te schetsen als: fiets stallen, jas afleggen, tas 
afleggen, iets reproduceren of verwerven, 
naar toilet gaan, met elkaar afspreken, koffie 
drinken, informatie inwinnen en uiteindelijk 
in het studiecentrum je weg zoeken.
  
  





 De faciliterende functies die te maken 
hebben met het komen en gaan van de 
studenten zijn in het souterrain gesitueerd 
(garderobe, toiletten, lockers, automaten en 
misschien fietsen in de toekomst). Dit uitgangs-
punt is een belangrijke voorwaarde voor een 
soepele logistiek van de studentenstromen en 
het terugwinnen van de ruimtelijke kwaliteit 
van het monumentale ensemble. Vooralsnog 
wordt de fietsenkelder niet tot uitvoering 
gebracht, maar vanuit de herstructurering van 
het gebouwencomplex is er een toekomstige 
verbinding mogelijk. 

Kloosterhof centraal in het studiecentrum

Het gehele programma van het studiecentrum 
is om de Kloosterhof heen gerangschikt. Vanuit 
de meeste plekken in het studiecentrum heb je 
zicht op de Kloosterhof. Vanuit de Kloosterhof 
als buitenruimte heb je zicht op omringende 
monumentale gevels van het gehele complex. 
De Kloosterhof ligt ruimtelijk in het midden op 
de plaats van de pandhof van het voormalige 
klooster. Het is opnieuw een lege buitenruimte 
geworden nadat de hof een periode gevuld is 
geweest met barakken met toiletvoorzieningen 
en garderobekluizen. De betonnen kelder die 
onder de barakken lag is gebleven en bevat alle 
technische installaties, alsook de aan- en afvoer 
van lucht voor het hele complex. De luchtpijpen 
zijn geïntegreerd in het een nieuwe gevelele-
ment met metalen singles ter weerszijden van 
een vensterbank waar studenten in kunnen 

Het voormalig anatomisch theater is het 
gebouw dat een beetje plomp en onhandig 
midden in de kloosterhof staat. Een anato-
misch theater is normaliter rond van opzet. 
En als je naar historische foto’s kijkt van het 
interieur van dit gebouw is dat ook te zien. Er 
is een halfronde gietijzeren tribune als thea-
teropstelling om de snijtafel heen te zien. We 
begrepen opeens dat de afgeschuinde hoeken 
van dit plompe gebouw een heel prozaïsche 
ontwerpoplossing was uit het verleden. De 
architecten van de Rijksgebouwendienst 
vonden in 1905 waarschijnlijk een ronde zaal 
veel te kostbaar om te maken en hebben toen 
de hoeken van het vierkante gebouw er maar 
af gelaten. Zo werd het gebouw een beetje 
achthoekig. Later is deze ruimte ingericht als 
collegezaal en heeft decennia lang als grootste 
collegezaal in de binnenstad dienst gedaan. 
Wij dachten in het begin van het project deze 
zaal weer als collegezaal te gebruiken tot 
opeens het inzicht ontstond dat dit veel beter 
de ontmoetingsplek voor de studenten zou 
kunnen worden. Door de twee zijden van de 
kloosterhof opnieuw met elkaar te verbinden 
ontstaat er bijna weer een complete omgang 
rond de hof met zicht naar buiten. Dit gaf ons 
een goede aanleiding om het plompe gebouw 
enigszins oneerbiedig te behandelen.





zitten en van waaruit ze op de hof uit kunnen 
kijken. De kloosterhof is hernieuwd een verstil-
lende binnenstedelijke plek geworden. 

Studeren en ontmoeten als contemplatie 
en communicatie 

Het studiecentrum brengt in principe twee 
functies voor studenten bij elkaar: studeren en 
ontmoeten. Om de Kloosterhof heen zijn aan 
de kloostergangen alle ruimtes voor studeren 
gesitueerd: de grote collegezaal, kleinere colle-
gezalen, groepsruimtes, Utrecht Law Colleges 
en individuele studieplekken in de klooster-
gangen. Er is in het gebouw als het ware een 
bijna virtuele scheiding tussen de twee func-
ties van ontmoeten en studeren. Het daadwer-
kelijke studiecentrum is om de Kloosterhof 
heen gelegd, het zogenoemde contemplatieve 
deel waar gestudeerd wordt en waar rust en 
concentratie dienen te heersen. Het meest 
levendige deel van het gebouw zal het voor-
malige anatomisch theater worden: met de 
losse opstelling van het anatomisch theater in 
gedachten hebben we in de ruimte een geheel 
nieuw element geplaatst met daarin de func-
ties van de koffie- en broodjesbar. Daarboven 
is een terras waar studenten samen kunnen 
afspreken en aan lange kloostertafels kunnen 
werken, eten praten, pauzeren en dus elkaar  
ontmoeten en met elkaar kunnen communi-
ceren. 

Twee overkapte hoven als lege binnen-
ruimte

In het hele complex zijn er twee ruimtes 
ontwikkeld als met glas overkapte lichthoven. 
De lichthof van het onderwijspunt is ontstaan 
door het verwijderen van een toilettenblok dat 
de ruimte vulde die in het vlugschrift ‘Het avon-
tuur der plattegronden’ een cruciale rol speelde 
bij het leren begrijpen van de gebouwstructuur. 
Onder deze glaskap ligt nu de balie van het 
onderwijspunt, een centrale plek in de inter-
actie tussen het kennisinstituut en de persoon-
lijke leerweg van elke individuele student. De 
binnenhof van het Minderbroedersgebouw  
heeft een negentiende-eeuws karakter en is 
altijd buitenruimte geweest. Deze ruimte is nu 
geïncorporeerd in het interieur en is ook een 
ontmoetingsplek voor korte verpozing voor 
studenten en docenten. In elk van deze glazen 
ruimtes wordt een kunstwerk geplaatst dat 
een akoestische functie heeft. De glaskappen 
worden beide gedragen door een vorkvormige 
constructie van gelamineerd larixhout. De drie-
hoeksvlakken van de beloopbare glaskappen 
zijn zo geconstrueerd dat zij een minimale 
horizontale raaklijn hebben met de monumen-
tale muren eromheen. 



Monumentaal ensemble

Kerkenkruis Utrecht

Middeleeuwen

Rechten

Bestuur

Zoölogie & Anatomie

Marx&Steketee / MartMarcus

Karin van Pinxteren

Marx&Steketee / Driessen + van Deijne

Anthony Kleinepier / Truc Vo



Samenwerken vanuit verschillende 
ontwerpdisciplines: het Utrechtse Kerken-
kruis als metafoor

Om het gehele complex ruimtelijk en architec-
tonisch tot een nieuw geheel te maken, maar 
ook op een nieuwe en verhalende manier te 
verbinden met zijn gelaagde verleden, hebben 
we samengewerkt met ontwerpers van verschil-
lende disciplines. Iedere ontwerper is aan 
een periode uit de geschiedenis van het Jans-
kerkhof verbonden. Om deze verbindingen te 
verbeelden hebben we het Utrechtse Kerken-
kruis als metafoor gebruikt. 

 De historische ontwikkeling van de stad 
Utrecht is te begrijpen met het Kerkenkruis. 
In de voornamelijk protestantse stad waren 
er katholieke enclaves ofwel immuniteiten.  
Elke immuniteit bestond uit een katholieke 
gemeenschap rondom een kerk. Er waren 
kanunnikenhuizen en kloosters in deze om- 
muurde immuniteiten. Het kerkenkruis had 
als hart de Dom. De vier kerken zijn de Jans-
kerk, de Pieterskerk de Pauluskerk en de 
Mariakerk. Het Minderbroedersklooster waar 
het Janskerkhofcomplex uit is ontstaan lag 
in de zuid-westhoek van de immuniteit van 
Sint-Jan. Om het verhaal van de geschiedenis 
van het Janskerkhofcomplex tot spreken te 
brengen in de nieuwe interventie hebben we 
het Utrechtse Kerkenkruis met de vier kerken 
gekozen als metafoor voor de vier periodes uit 
de geschiedenis: de Kloosterperiode, de Staten- 
en Bestuursperiode, de periode van Zoölogie 

en Anatomie en de Rechtenperiode. Met het 
hernieuwde gebruik door de faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie zullen de 
periodes van rechten en bestuur worden voort-
gezet naar de toekomst. Alle vier de periodes 
komen tot uiting in het interieur van het  
monument. Dit niet alleen door reminiscenties 
uit de geschiedenis maar ook door het ontwerp 
van een viertal ontwerpers/kunstenaars. De 
opgave voor elke ontwerper was om een deel 
van de geschiedenis te interpreteren en tot 
uiting te laten komen in zijn/haar ontwerp. 
Het gaat hier om ontwerpen die een cross-
over zijn tussen een functionele vraag vanuit 
het gebruik zoals verblijven, de weg zoeken 
of geluid dempen en de inspiratie vanuit de 
geschiedenis.





Kloostertijd: de Middeleeuwen

M&S samen met Mart Marcus, interieur-
ontwerper

De elementen zijn niet alleen de balies, de 
studieplekken en kastelementen, maar ook de 
gravenenscenering en de ‘ramen’ voor bouw-
sporen van de kerkmuur.

Al deze elementen zijn in nauwe samenhang 
met de terughoudende en elementaire klooster-
architectuur ontworpen en ondersteunen het 
verblijf van de studenten in de vernieuwde 
kloostergangenstructuur rondom de pandhof. 





Renaissance: Staten en Bestuurstijd

Studies door M&S samen met Hil Driessen, 
textielontwerper, Driessen + van Deijne

De voorgestelde elementen zijn gobelins en 
akoestische wandelementen in overlegruimtes 
en onderwijsruimtes. De textielpatronen wor- 
den ontwikkeld met in gedachte de sobere 
feestelijkheid van de historische stijlkamers in 
Louis XVI stijl in het Ridderschapshuis. 
 Hil Driessen werkt met als inspiratie de 
periode dat het Janskerkcomplex bestuur-
centrum was. Haar referenties gebruikt ze 
door het ontwikkelen van patronen met  
verschillende textieltechnieken die fotografisch 
en digitaal bewerkt worden tot nieuwe 
abstracties van historische thema’s. 
 De patronen die ontstaan worden bewerkt 
en vormen een reeks van beelden die getrans-
formeerd kunnen worden tot prints op 
akoestische wanden. Dit project is nog in 
ontwikkeling





Negentiende eeuw: Zoölogie en Anatomie

Anthony Kleinepier en Truc Vo,  
Interieurontwerper en kunstenaar

De elementen verwijzen naar de anatomie van 
mens en dier, en zijn akoestische objecten. 

In het glazen binnenhof van het studiepunt 
wordt de geschiedenis van anatomie verbeeld 
met een akoestische scan van het menselijk 
brein die tevens verwijst naar de heldere en snel 
groeiende intelligentie van de jonge studenten.
In het glazen binnenhof van het Minderbroe-
dersgebouw komt (zei het overdrachtelijk)  
het walvisskelet uit de tijd van Zoölogie terug  
in het gebouw, nu als akoestisch object. Toe-
gevoegd worden nog zitelementen van Truc Vo.





Moderne tijd: Rechtsgeleerdheid

Karin van Pinxteren, Beeldend kunstenaar en 
graficus.

De interventies op glas ondersteunen de routes 
door het gebouwencomplex, SIIN. 

Karin van Pinxteren heeft een patroon ontwik-
keld dat twee elementen verbindt. De letters in 
het ontwerp verwijzen naar het motto van de 
universiteit SOL IUSTITIAE ILLUSTRA NOS (De 
zon der gerechtigheid verlicht ons). De letters 
van het motto zijn als een morsecode grafisch 
verbonden aan de afbeelding van de historische 
sleutelstukken die de historische vloerbalken 
in de kloostergangen van het Janskerkhofcom-
plex dragen. 
 Er is een culturele route door het gebouwen-
complex in ontwikkeling die via een app op de 
smartphone met verhalen uit de geschiedenis 
begeleid wordt. Karin van Pinxteren ontwerpt 
de ‘tags’ waarmee op verschillende plekken 
in het gebouw via de smartphone verhalen 
kunnen worden opgeroepen. 





Projectgegevens

Janskerkhofcomplex Universiteit Utrecht
Studie en onderwijscentrum voor het depar-
tement Rechtsgeleerdheid van de faculteit 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie 
van de Universiteit Utrecht. Het Utrecht Law 
College dat bestaat uit twee verschillende 
colleges, Sirius en Tilia, wordt er gevestigd. Het 
studie en onderwijscentrum biedt plaats aan 
ruim 950 studenten met collegezalen, werk-
groepruimtes, individuele studieplekken, een 
ontmoetingscentrum en faciliteiten zoals een 
studie-informatiepunt en werkruimtes voor de 
staf van het departement Rechtsgeleerdheid. 

Opdrachtgever: Universiteit Utrecht,  
Vastgoed & Campus

Ontwerp: Marx & Steketee architecten

Projectarchitecten: Annette Marx, Ady Steketee 

Medewerkers: Frank van Winden, 
Beerd Gieteling, Eva Vervoort en vele anderen.

Interieurontwerp: Mart Marcus

Kunsttoepassing akoestische objecten: 
Anthony Kleinepier

Culturele routing en grafics: Karin van Pinxteren

Textielontwerp: Hil Driessen,  
Driessen + van Deijne

Terreinontwerp: Vollmer & partners

Inmetingen en technisch tekenen: Hans Zeeuwe, 
Lucien Lijfrock, Hazet

Advies constructie: Fred Schreuders,  
Pieters bouwtechniek

Advies installaties: Matthijs Dull, Huisman & 
Van Muijen

Advies klimaat: Arjan Pleyzier, Cauberg Huijgen 
en nu Deerns

Advies duurzaamheid: Sonja Seitz,  
BenR adviseurs

Toezicht en advies restauratie: Paul Broekema, 
Verlaan&Bouwstra

Bouwkundig aannemer: Wijnen Bouw

Bruto vloeroppervlakte: 7.300 m2 

Vooronderzoek en ontwerpstudies: vanaf 2006

Ontwerp en realisatie: 2011 – 2015

Datum oplevering: zomer 2015



MARX&STEKETEE architecten bv
Dommelstraat 11
5611 CJ Eindhoven
mail@mrxnstkt.nl
www.mrxnstkt.nl
t: 040 244 65 68

Colofon

Afbeeldingen
René de Wit: architectuurfotografie
Paul Broekema: pagina 11, bovenaanzicht glazendak
Mark van Kaam: renders

Concept, ontwerp en beeldredactie:  
Atelier Willem Noyons BV en Gonnie Hengelmolen







Duurzaamheidsdocument 
Janskerkhofcomplex



B&R ging als visie uit van duurzaamheid 
als een breed en veelomvattend begrip 
met de volgende thema’s (vanuit VROM en 
RIVM): 1. Omgevingskwaliteit, 2. Gezondheid 
en comfort van het binnenmilieu, 3. 
Veiligheid (fysiek en sociaal) 4. Energie, 5. 
Materialen, 6. Water, 7. Verkeer en vervoer. 
8. Natuur en ecologie, 9. Bodem, 10. Afval, 
11. Ruimtegebruik. Verschillende van de 
bovengenoemde thema’s zijn te vinden in het 
reflectiedocument van de architecten: ‘Het 
vernieuwde Janskerkhofcomplex.’ De thema’s 
die direct te maken hebben met klimaat, 
energie en exploitatie zijn leidend geweest in 
het duurzaamheidsproces: dat zijn de thema’s 
gezondheid en comfort, energie, materialen, 
flexibiliteit en water. Deze worden hieronder 
uitgediept. 

Het ontwerpteam voor het Janskerkhofensemble 
bestaat uit architecten en adviseurs die allen 
grote affiniteit en ervaring hadden met de reno-
vatie en herbestemming van monumenten. 
Die grote expertise maakt het mogelijk om de 
voor een monument geschikte oplossingen en 
maatregelen te kiezen om het energieverbruik 
voor verwarming en koeling terug te dringen. 
De gevels zijn, waar dit op een esthetisch en 
bouwfysisch verantwoorde wijze kan aan de 
binnenzijde geïsoleerd. Ook zijn voorzetramen 
en zelfs tripleglas (voor monumenten innova-
tief) toegepast: iedere maatregel is een balans 
tussen energiebesparing, comfort, esthetica en 
past binnen de budgettaire kaders en terugver-
dientijden. Door het monument architectonisch 
verantwoord hoogwaardig te isoleren werd 
het bijvoorbeeld mogelijk om energiezuinige 
laagtempratuur verwarming toe te passen.

Duurzaamheidsbeginselen

De Universiteit Utrecht heeft deze 
herbestemming van een Rijksmonument 
aangegrepen om er een duurzaamheidsproject 
van te maken vanuit een integrale benadering. 
In een nauwe samenwerking tussen 
Marx&Steketee architecten, de adviseurs 
constructie: Pieters Bouwtechniek, klimaat:  
Cauberg-Huygen, installaties: Huisman& 
Van Muijen en de speciaal op duurzaamheid 
adviserende BenR is gestreefd naar een 
DuMo score van MI 195 (GreenCalc+) . Dit 
is vergelijkbaar met rapportcijfer 8 en een 
verbetering ten opzichte van het bestaande van 
50%. 

Exploitatiekosten beperken

Exploitatie van een gebouwencomplex is 
afhankelijk van een range van factoren die met 
elkaar samenhangen: De robuustheid van het 
bouwkundige casco, flexibiliteit in gebruik, 
klimaatinvloeden van buiten af, opwarming en 
CO2 productie door mensen en ICT apparatuur 
hebben allen invloed op de efficiëntie en de 
kosten in de exploitatie van het geheel. Van 
belang is het thema exploitatie vanuit heldere 
ontwerpkaders gedurende het hele ontwerp- en 
realisatieproces te integreren, te toetsen en terug 
te koppelen in samenhang met prijs en kwaliteit 
van producten, optimalisering van klimaat 
en reductie van kosten van energiegebruik. 
Van groot belang daarbij is de afweging ten 
opzichte van de bouwfysische risico’s voor het 
monument.

Duurzaamheidsdocument Janskerkhofcomplex

Deze samenvatting is eind januari 2016 gemaakt ter ondersteuning van de inzending voor de NRP 
Gulden Feniks.



Binnenmilieu

Verhoogde ventilatievoud: 1,5 x de minimale eis 
Bouwbesluit (2003)/Arbo.  Dit wordt gerealiseerd 
in de kantoorruimten. Onderwijsruimten 
conform Bouwbesluit 2012. (Deze is strenger 
voor onderwijsruimten dan het Bouwbesluit 
uit 2003) CO2 gestuurde ventilatie bij ruimtes 
met sterk wisselende bezetting: grote 
onderwijsruimten krijgen een CO2 gestuurde 
ventilatie. Bij de kiosk/anatomisch theater  
wordt CO2 gestuurde ventilatie niet toegepast, 
gezien de (sterk) wisselende bezetting in korte 
tijdsbestekken. Filterkwaliteit ventilatie-units F7 
zijn opgenomen.

Voorkomen van discomfort (tocht) door de 
plaatsbepaling van inblaasroosters van de
ventilatie is grotendeels gerealiseerd. 

Voorkomen van discomfort (koudeval) bij 
hoge ramen wordt gerealiseerd door nieuwe 
isolerende beglazing dan wel achterzetramen 
in combinatie met radiatoren onder de 
kozijnopeningen. 

Voorkomen van discomfort (tocht/
stralingskoude) door naïsolatie en kierdichting 
van
de gevel is in de detaillering/bestek uitgewerkt 
en uitgevoerd.

Geluidsniveau van installaties is beperkt  tot 35 
dB(A) voor studieplekken en 35-40 dB(A) voor 
overige ruimten.
Voor studieruimten is 30-35 dB(A); voor 
personeels-/vergaderruimten is 35-40 dB(A) 
opgenomen.

Pas afwerkings- en bouwmaterialen toe met 
een lage emissie (Europese emissienormen) van 

A. Gezondheid en comfort 

Luchtverversing: Verdringingsventilatie
Luchtverversing voorzien van 
Warmteterugwinning (WTW) middels een 
warmtewiel vindt plaats middels CO2-gestuurde 
verdringingsventilatie. Hiermee wordt bij lage 
bezettingen de ventilatie geminimaliseerd. 
Tevens zorgt de verdringingsventilatie voor 
een optimale verversing van de lucht in het 
leefgebied; dit in tegenstelling tot traditionele 
systemen met plafondroosters waarbij 
het gebied boven de leefzone het meeste 
geventileerd wordt.
Juist bij onderwijsinstellingen biedt vraag 
gestuurd ventileren goede kansen om de 
energievraag te beperken. Vaak zullen immers 
lesruimten niet alle uren dat de instelling 
geopend is gebruikt worden, terwijl ook de 
grootte van de groep die gebruik maakt van 
een ruimte van uur tot uur kan verschillen. 
Het energieverbruik door de ventilatoren 
vormt, met het energieverbruik voor 
verlichting verreweg de grootste posten op 
het energieverbruik van hoog- geïsoleerde 
gebouwen. Door vraaggestuurde hybride 
ventilatie kan een significante reductie van het 
energieverbruik worden bereikt: een innovatief 
ventilatieconcept, dat juist voor scholen kansen 
biedt.

Er is aandacht besteed aan de onderlinge af-
stand tussen uitblaasopeningen van de venti-
latiesystemen en de aanzuigopeningen van de 
luchtbehandelingskasten (LBK’s) in de kelder
onder de Pandhof, met betrekking tot de kwali-
teit van de binnenlucht. Deze zijn als schoor-
stenen geïntegreerd in het voormalige volume 
van het anatomisch theater en benaderen de 
afstand van de vereiste 10 meter (9m). Nacht-
ventilatie is opgenomen voor het hele complex.



VOC’s (vluchtige organische verbindingen). Voor 
constructieve verlijmde houtdelen wordt de eis 
gesteld conform categorie E1 uit EN 14080. 

Alle verven, lakken, coatings, lijmen, kitten bij 
voorkeur oplosmiddelvrij, in ieder geval
oplosmiddelarm (Europese emissienormen): 
genoemd in PvE. Dit is in de materialenstaat 
van Marx&Steketee opgenomen en uitgevoerd.  
De specifieke materialen met de bijbehorende 
Europese normen zijn in het bestek
opgenomen en uitgevoerd. 

Voorkomen van schadelijke stoffen (o.a. 
ozon) door midden- en hoog volume printers 
en kopieerapparaten in aparte ruimten te 
plaatsen: op onderdruk (5 Pa): In het ontwerp 
staan de printers in afgezonderde units 
met luchtafzuiging en geluidsdemping. Dit 
is zo uitgevoerd in het interieurtraject. Bij 
een midden volume-apparaat is plaatsing 
in een aparte ruimte of op een goed 
geventileerde gang noodzakelijk om (de kans 
op) gezondheidsklachten te voorkomen. 
Bij hoogvolume printers is plaatsing in een 
‘reproruimte’ en bronafzuiging nodig.

Helderheidwering (bij beeldscherm 
werkplekken) aan alle gevels; in PvE als eis 
opgenomen voor gevels zonder zonwering. 
Er is elektronisch bedienbare lichtwering 
gerealiseerd.
Thermisch comfort conform Rgd-eis (GTO < 150 
uur, PMV < 0,5) is uitgangspunt voor de TO-
berekeningen voor verschillende typen ruimtes.
Buitenlucht aanzuigroosters niet in nabijheid 
uitblaasopeningen ventilatie en overige 
luchtverontreinigende bronnen (afstand ≥ 10 
meter). Dit is gerealiseerd. Het aanzuig- en 
afblaasrooster van de ventilatie is integraal 
vormgegeven in de schoorstenen ter weerszijde 

van de kiosk in de pandhof.  
Geluidsisolatie tussen ruimten: minimaal 
Rgd-eis (PvE). Voor de vloeren is een integraal 
technisch schema ontwikkeld, daarin zijn ook 
de geluidsoverdrachten tussen aangrenzende 
ruimtes meegenomen. Dit is conform tekeningen 
uitgevoerd. 

Akoestiek (nagalmtijd < 0,8 s) is 
uitgangspunt voor de kritische ruimten 
(zoals de glasoverkapte ruimten met harde 
vloerafwerking). Naast geluidsabsorberende 
wandoppervlakken zijn vilten objecten als 
kunsttoepassing ontwikkeld met akoestische 
uitgangspunten. 

Voorkomen van radon en vocht door goede 
afdichting (doorvoeren) begane grondvloer 
boven kruipruimtes en niet geventileerde 
betonnen kelders (radon) is in het 
vloerenschema geïntegreerd.

Plafondafwerking: indien losse minerale wol 
dekens worden toegepast, dan verpakt (eis in 
PvE aan stof en vezels). Dit is het bouwkundig 
bestek opgenomen en uitgevoerd. 

Beeldschermvriendelijke verlichtingsarmaturen: 
afschermhoek tenminste 30 graden, (kleine 
ruimten) of 40 graden (ruimten met een 
afmeting > 5.6 m).



Alle kozijnen zijn voorzien  van nieuwe dubbele 
beglazing met een U-waarde van 2 W/m2K (HR-
glas) dan wel U=1,6 (HR+ glas). Een deel van 
de kozijnen is voorzien van achterzetramen 
(HR++ glas)  met een U-waarde van  3W/m2K 
. De glasdaken zijn brandwerend en voorzien 
van Triple Glazing. Hiervoor zijn per maatregel 
exploitatieberekeningen gemaakt, waarbij 
gekozen is voor het optimum tussen de extra 
investering tegenover de terugverdientijd.  De 
binnenhof is voorzien van vegetatiedaken 
voor warmteaccumulatie. Voor de isolatie van 
bestaande kelders is niet gekozen omdat het 
rendement zeer beperkt zal zijn. Kruipruimtes 
en onderkanten van begane grondvloeren 
zijn wel geïsoleerd  alwaar dat mogelijk was. 
Deze pakketten zijn geïntegreerd in het hoogte 
en pakkettenplan van de vloerhoogtes in het 
complex. 

Laagtemperatuur verwarming

Het verwarmingssysteem bestaat uit lage 
temperatuurverwarming (55-30 graden C) 
gekoppeld aan de stadsverwarming.

Zon- en lichtwering

Het hele gebouw is voorzien van nieuwe 
automatische zonwering, zodat de meeste 
zonnewarmte buiten het gebouw blijft. Er is 
gestreefd naar de waarde ZTA waarde < 0,2 
(inclusief glas) .
Er is nieuwe zonwering opgenomen bij de 
aan het ontwerp toegevoegde glazen (zuid 
georiënteerde pui van de kiosk/voormalig 
anatomisch theater.

B. Energie 
     
Energiegebruik beperken: Trias Energetica 
Bij het beperken van de exploitatiekosten 
vormen de energiekosten een belangrijk 
aandeel. We focussen met name op de eerste 
twee stappen van de Trias Energetica: 1. Beperk 
vraag: 2. Vul resterende vraag met niet fossiele 
brandstoffen in. Dit betekent dat als eerste 
reductie van de energiebehoefte noodzakelijk is 
door isolatie. Deze eerste stap is een onderdeel 
van de integrale benadering van een project 
waarbij samenwerking en ‘’over de schutting’’ 
van andere disciplines kunnen kijken essentieel 
zijn. Uiteraard is hiervoor een innovatieve en 
creatieve aanpak nodig. Voor het monument 
is een grote kennis nodig van de kansen en 
risico’s die isoleren biedt. In het ontwerpteam 
is die kennis aanwezig. Met state of the art 
maatregelen zijn reeds grote besparingen halen, 
met als voorbeelden optimalisatie bouwfysische 
eigenschappen, vraagafhankelijk ventileren, 
optimalisatie daglichttoetreding en een energie-
efficiënte opwekking.  

Isolatie van het Casco

Het monument is extra geïsoleerd van binnen 
uit met een Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W 
en plaatselijk tot 5 m2K/W. De nieuwe daken 
van het zegelhuis hebben een isolatiewaarde 
van 4,5 m2K/W. De bestaande daken kregen een 
isolatiewaarde van 3,5 m2K/W. Buitenisolatie 
is toegepast bij de kiosk/voormalig anatomisch 
theater van Rc 5 m2K/W en Rc gevel 4 m2K/W.  
Het verbeteren van de luchtdichtheid van de 
schil is gerealiseerd deels door de naïsolatie. Dit 
is in de detaillering aangeven, rekening houdend 
met condensatiewaarden tegen de historische 
elementen in de isolatiepakketten. 



Energiezuinige verlichting

Het verlichtingssysteem van Zumtobel is 
energiezuinig met hoog rendement TL-
verlichting en is geheel geautomatiseerd 
en Dali-gestuurd. Door middel van de 
aanwezigheidsdetectie worden de diverse 
verblijfsruimten alleen bij bezetting verlicht. 
Daarbij zorgt de daglichtafhankelijke regelingen 
voor het dimmen van de verlichting van de 
gehele ruimte (DIM 2). Er is een veegpuls voor 
alle verlichting in het gebouw.  Hoogfrequente 
voorschakelapparatuur is toegepast bij alle 
fluorescente verlichting. Buitenverlichting is 
voorzien van een schemerschakeling en tijdklok. 
Het geïnstalleerd vermogen voor de verlichting 
is volgens opgave van H&vM verlaagd tot 9,5 W/
m2. 

Gebouwbeheerssysteem 

Er is een uitgebreid Gebouw Beheers Systeem 
van Siemens waarmee de totale installatie 
geoptimaliseerd alsmede gemonitord kan 
worden. Alle elektrische energie wordt 
gemonitord en is uit te lezen vanaf het centrale 
bedieningspaneel bij de receptie.

C. Materialen 

Materiaalkeuze en emissies van materialen
In het Janskerkhofensemble is de robuuste 
hoofdstructuur van het oorspronkelijke klooster 
als uitgangspunt genomen om een heldere en 
doelmatige structuur te organiseren die ook 
beheer en onderhoud soepel kan laten verlopen. 
De materialisering van deze hoofdroutes 
is eveneens robuust: Er is gekozen voor de 
natuurlijke materialen hardsteen en eiken 
parket. Nieuwe elementen zoals de hoofdtrap en 
de glasdak dragers zijn van hout.  De hoofdtrap 
is van massief gelamineerd lariks bekleed met 
eikenhouten treden. De robuuste materiaalkeuze 
verhoudt zich tot het intensieve gebruik van 
het studiecentrum, waarin elk uur ruim 950 
studenten van plaats kunnen verwisselen. In de 
ontwikkeling van de gebruikselementen zoals 
vast meubilair, toiletten, garderobe, koffiekiosk 
en studentenlounge is intensief contact 
onderhouden met de facilitaire dienst van de 
Universiteit om ook hiervoor robuuste en goed 
te onderhouden elementen te ontwikkelen. 
Voorschriften m.b.t. de toepassing van FSC-hout 
en eisen m.b.t. de VOC emissie van materialen 
zijn in het bestek opgenomen en tijdens de 
uitvoering gerealiseerd. 
Om uitloging van zink bij buitentoepassing 
te voorkomen is voorgesteld om ‘zinklook’ 
toe te passen. Dit is toegepast bij de shingle 
buitenbekleding van de kiosk, het voormalige 
anatomische theater, midden in het Pandhof. 
Materialen van natuurlijke oorsprong zijn 
zoveel mogelijk toegepast. Bij de toepassing van 
vloerbedekking is uitgegaan van een product 
met  GUTlabel/CRI-certificaat Green label plus 
en/of C2C certificaat. 
Er is vezeldoek toegepast voor de constructies 
waarbij minerale wol achter geperforeerde 



Lekdetectie is geïntegreerd. 

D. Flexibiliteit

Flexibiliteit betreft de gebouwde omgeving, 
dus gebouw én omgeving. In dit kader wordt 
alleen het gebouw beschouwd. Een flexibel 
gebouw heeft het vermogen veranderingen 
in de tijd te kunnen opvangen en is daarmee 
toekomstgericht. Flexibiliteit is niet alleen 
een gebruikskwaliteit voor de betreffende 
organisatie, maar ook een vastgoedkwaliteit (het 
gebouw is in principe geschikt (te maken) voor 
meerdere organisaties).
Aspecten van flexibiliteit zijn: 
Ruimtelijk (indeling): horizontale en 
verticale zone-indeling, verdiepingshoogte, 
gebouwontsluiting (positie entree en kern), 
grootte en zelfstandigheid van units, toetreding 
daglicht
Constructief: belemmeringen door dragende 
obstakels, opzet draagstructuur (kolommen, 
balken, dragende gevel)
draagvermogen van de vloer, 
Installatietechnisch, (stramien)indeling units 
voor verwarming, koeling en ventilatie,  
mogelijkheid uitbreiding capaciteit, 
mogelijkheid uitbreiding installatieruimte, 
demonteerbaarheid en bereikbaarheid, 
Bouwkundig: gevel(onderdelen), binnenwanden, 
leidingkokers, uitbreidingsmogelijkheid (NB 
bestemmingsplan), aanbouw, opbouw binnen 
bestaande constructie
Het merendeel van deze aspecten wordt 
meegenomen in de materialenmodules van 
GreenCalc+ en GPR.

platen is voorzien.
PE voor waterafvoer: HD-PE voor 
waterafvoerleidingen wordt uitgevoerd. De 
afvoerleidingen/binnenriolering die in de grond 
worden aangelegd, worden uitgevoerd in PVC:  
Alle houttoepassingen (kozijnen, plinten, 
plaatmaterialen, verlijmde houtdelen, etc.) zijn 
voorzien van FSC-keurmerk: Voor constructieve 
houttoepassingen is FSC-hout voorgeschreven.  
Voor alle bouwkundige en interieur 
houttoepassingen is FSC-hout voorgeschreven.
Vervanging dakbedekking platte daken: indien 
aansluiting op bestaande dakbedekking 
dat mogelijk maakt:  EPDM, TPO of POCB. 
Vervangende dakbedekking voor het platte 
dak van de kiosk, het voormalige anatomische 
theater, café is uitgevoerd in EPDM. De 
dakbedekking voor de nieuwe dakkapellen van 
het Zegelhuis is conform de bestaande leien 
shingle dakbedekking op het monument. 

Materiaalbesparing door hergebruik van 
sloopmaterialen: Op de slooptekeningen van 
M&S is aangegeven dat originele deuren/
kozijnen en interieurelementen opgeslagen en 
hergebruikt dienen te worden. Een volledige lijst 
met interieurelementen die hergebruikt worden 
is deel van het bestek. G
Gebouwdelen en (installatie)onderdelen 
milieukundig slopen (gericht op maximaal
hergebruik en recycling).:  In het sloopbestek is 
het milieukundig slopen omschreven. 
Composietmaterialen zo veel als mogelijk 
vermijden: Dit beperkt de mogelijkheden
voor recycling. Er zijn enkele gietvloeren 
worden toegepast. 
Koeling: efficiënt koelmiddel m.b.t. global 
warming en ozon depletion. Dit is gerealiseerd. 
De GWP van het koelmiddel voor de 
koelinstallaties is 1600/1700. Een GWP van 1350 
is in principe mogelijk voor koelmachines.



E. Water

Beperken afstromend hemelwater door 
waterdoorlatende inrichting van de omgeving: 
De binnenhof is voorzien van vegetatiedaken, 
niet alleen voor warmteaccumulatie maar 
ook  voor buffering van regenwater. Een 
vegetatiedak neemt ongeveer 50% van het 
regenwater op en zal het terug afgeven in 
de atmosfeer. Dit zorgt voor een ontlasting 
van het rioolstelsel:  Het dak van de kiosk/
anatomisch theater wordt uitgevoerd als sedum-
vegetatiedak Het dek van de kelder onder de 
binnenplaats wordt voorzien van lage sedum 
vegetatie.

Waterbesparing: De toiletten zijn voorzien 
van een 6 literspoeling. Dit is een verbetering 
t.a.v. een traditionele 9 liter spoeling. Er zijn 
in het herentoilet meer urinoirs geplaatst. Dit 
heeft een positief effect op de waterbesparing 
in het gebouw. Op een totaal van 33 toiletten 
(exclusief MIVA) is gestreefd naar 50% van de 
herentoiletten uit te voeren als urinoirs. De 
kranen in de toiletgroepen zijn voorzien van 
spoelbegrenzers afgesteld op max 6l/minuut bij 
3 bar.

Voorkoming van mogelijke uitloging van 
bouwmaterialen: Zoals bij buitentoepassing of
toepassing voor leidingen/afvoeren van zink, 
koper en lood. Voor de HWA’s is gekozen voor 
het aanbevolen materiaal: gecoat staal. De goot 
en de HWA’s zijn geleverd in een zink-kleur.

Reflectie op DuMo

In het Visiedocument Duurzaam Bouwen (2007) 
wordt de prestatie-eis ten aanzien van
duurzaamheid uitgedrukt in een Milieu Index 
Gebouw (GreenCalc+, versie 2.2) van minimaal
170, met een streven naar 195.In het 
Beleidskader Duurzaam Huisvesten is dit voor 
renovatie van monumenten omgezet in een 
wenselijk DuMo (Duurzame Monumenten)-
profiel van ≥ 200. Een DuMo-profiel geeft
een globale inschatting van de milieuwinst bij 
renovatie. Het profiel bestaat uit een combinatie
van een Duurzaamheid Index (DU Index) 
en een Mo (monumenten)-coëfficiënt. De 
DuMomethode voorziet in een globale bepaling 
van de DU-index. Voor een exacte bepaling 
van de DU-index is eigenlijk een GreenCalc+ 
berekening noodzakelijk, zoals dit ook bij het 
project Drift 4,6 en 8 is uitgevoerd. In beide 
bepalingsmethoden, GreenCalc+ en DuMo, 
ontbreken aspecten als gezondheid en ecologie 
(locatie). Bij de beoordeling van de DuBo-
prestatie van de renovatie Janskerkhof 2- 3a zijn 
deze aspecten afzonderlijk bekeken.
DuMo-prestatie DO: Bij de bepaling van de 
mogelijke DuMo-index van Janskerkhof is 
de Statenzaalvleugel als referentie gekozen. 
De Statenzaalvleugel kan worden gezien 
als referentie voor de overige gebouwdelen 
van het complex wat betreft Mo-coëfficiënt 
(‘aanraakbaarheid’ van het monument) zoals 
deze door Marx&Steketee architecten is bepaald 
(document DuMo Werkblad Mo-coëfficiënt 
d.d. 25.05.2011). De DuMo-index van de 
Statenzaalvleugel in het complex Janskerkhof 
2-3a, in de huidige toestand, is vastgesteld op 
127. Deze score wordt met name bepaald door 
de materiaalindex van oude materialen. Een 



2,5 m2K/W, achterzetramen, dakisolatie RC = 
3,5 m2K/W, aansluiting op stadsverwarming, 
toerenregeling transportpompen en 
ventilatoren, toepassing WTW d.m.v. 
warmtewiel dan wel kruisstroomwisselaar. 
Daglichtschakeling en aanwezigheidsdetectie 
voor de verlichting, waterbesparende 
maatregelen waaronder doorstroombegrenzers 
en tapkranen met sensorbediening in de 
toiletten.

Dit document is onderbouwd vanuit de fase 
documenten Duurzaam Bouwen van BenR, 
Sonja Seits: Visiedocument 2007, VO fase 2011, 
DO fase 2012 en TO/Besteksfase 2013 en input 
gegevens installaties van Huisman & Van 
Muijen, Mathijs Dull)

hoge Materiaalindex is inherent aan oude 
gebouwen aangezien de “milieuschuld” van de 
materialen wordt gecompenseerd door een zeer 
lange gebruiksduur. Op basis van de DUBO-
maatregelen die in het Definitief Ontwerp d.d. 
12/19.10.2012 zijn
verwerkt, is het nieuwe DuMo-profiel van de 
Statenzaalvleugel bepaald op circa 193. Dit is 
een verlaging ten opzichte van het VO-ontwerp 
met 17 punten (DuMo-profiel VO = 210) en ligt 
daarmee onder het na te streven DuMo-profiel 
van 200. Deze verlaging wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het energiegebruik. Enerzijds 
door het hoger opgegeven vermogen van de 
verlichting dan waar in de VO-fase van is 
uitgegaan (12 W/m2 t.o.v. 8 W/m2), anderzijds 
door een betere inschatting van de invloed van 
belendingen op het energieverbruik van het 
gebouw. Door dit laatste is het energieverbruik 
voor verwarming en koeling gestegen. De DuMo 
score is te verbeteren door een uitwerking 
van het lichtplan naar een energiezuinig 
ontwerp. Het energiegebruik van het gebouw 
zal verder afnemen door een verhoging van 
de isolatie van de schil (Rc waarde van de 
daken > 3,5m2K/W). Dit zal echter niet in de 
DuMo score terug te vinden zijn omdat het 
programma hogere isolatiewaarden niet 
ingevoerd kunnen worden. Dat de score relatief 
hoog blijft wordt met name veroorzaakt door 
de hoge Materiaalindex (808) en de opgenomen 
energiemaatregelen. De materiaalindex is lager 
dan in de situatie vóór de ingreep door sloop 
van bestaande gebouwdelen en het toevoegen 
van nieuwe materialen. De invloed van 
waterbesparende maatregelen wordt beperkt 
gewaardeerd in DuMo en heeft dan ook een 
beperkte invloed op de totaalscore. Het DuMo-
profiel is berekend met het DuMo-Rekenmodel 
2008. De maatregelen die de score bepalen 
zijn: Na-isolatie van de schil (dichte delen Rc ≥ 



Het vernieuwde  
Janskerkhofcomplex

Het vernieuwde Janskerkhof Complex van de Universiteit Utrecht is een 
studie- en onderwijscentrum voor het departement Rechtsgeleerdheid 
van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. In een periode 
van nagenoeg tien jaar is aan de herbestemmingen transformatie van dit 
monumentale complex in de historische binnenstad van Utrecht gewerkt. 
Het Utrecht Law College dat bestaat uit twee verschillende colleges, 
Sirius en Tilia wordt erin gevestigd. Het studie- en onderwijscentrum 
biedt plaats aan ruim 950 studenten met collegezalen, werkgroepruimtes, 
individuele studieplekken, een ontmoetingscentrum en faciliteiten zoals  
een studie-informatiepunt en werkruimtes voor de staf van het departe-
ment Rechtsgeleerdheid.


