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1.

Inleiding

De Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 zet zich sinds 2010 in voor het
creëren van draagvlak voor de herbouw van het middenship van de Domkerk dat op 1 augustus 1674 door een orkaan werd weggeblazen. Dankzij het herbouwde schip kan het nu
nog overeind staande restant van de kerk dan weer, samen met de Domtoren, één natuurlijk
geheel vormen. Daarmee krijgt de geamputeerde Domkerk weer de toekomst die ze verdient: het belangrijkste bouwwerk uit onze nationale collectie Religieus Erfgoed.
Doel van het project is om de herbouw als historische bouwplaats uit te voeren, waarbij dan
jonge generaties opgeleid kunnen worden in het restauratievak en de oude ambachten weer
kunnen leren en kunnen toepassen. De bouwplaats dient bij voorkeur een open bouwplaats
te zijn, in de zin dat toeristen en andere belangstellenden het bouwproces kunnen meemaken. Ook de utrechtse scholen worden door middel van educatieprojecten bij de herbouw
betrokken.

2.

Korte voorgeschiedenis

Al sinds het ineenstorten van het schip in 1674, zijn er plannen geweest om dit deel van de
kerk te herbouwen. Ook in 2009 was er een architect die een moderne reconstructie bepleitte, voornamelijk bestaande uit glas en staal. Dat bracht Leo Wevers (restauratiearchitect) en
Peter Haars (monumentenkenner) ertoe om via het Stadsblad een tegengeluid te geven: "Als
je op deze historische grond al iets bouwt, doe dan recht aan de waardigheid van het Domcomplex en bouw dan iets in gotische stijl. Dan zullen we meteen ontdekken dat veel technieken en inzichten in de bouwsector verloren zijn gegaan."
Dit artikel bracht een onverwachte stroom van overwegend
positieve reacties op gang. Dit nodigde Wevers en Haars uit
om hun ideeën verder te ontwikkelen.
Er vond een aantal lezingen plaats. En ook daar een overwegend positief publiek. Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden.
Globaal zijn die te onderscheiden in praktische, oplosbare bezwaren als "Hoe moet dat dan met bus 2?" en "Wat moet dat
wel niet kosten?". Maar ook meer principiële bezwaren als
"Waarom zou je niet mogen zien dat een herbouwd schip een
toevoeging uit de 21ste eeuw is?" en "Is het niet jammer dat
hierdoor een substantieel deel van het Domplein verdwijnt?"
De Stichting neemt vooral de principiële bezwaren serieus en
stelt vast dat over herbouw verschillend gedacht kan worden. Als het schip herbouwd gaat
worden, zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Maar dan wel keuzes die ook in de eeuwen na ons nog begrepen worden en die recht doen aan het historische karakter van onze
binnenstad.
De ideeën van Wevers en Haars groeide uit tot de oprichting van een stichting. Bram van der
Wees en Arie Noordermeer voegden zich bij hen en gevieren richtten zij op 22 februari 2010
de Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 op.

3

Het belangrijkste doel van de stichting is dus de voorbereiding van de herbouw. Voor de feitelijke herbouw zal te zijner tijd een nieuwe bouwmaatschappij moeten worden opgericht.

3.

Het plan voor de herbouw

Hoewel het feitelijke plan voor de herbouw nog in de komende jaren tot stand moet komen,
vormt de stichting nu al wel ideeën over hoe de herbouw gerealiseerd kan worden.
Allereerst zal de ruimte waarbinnen de bouw plaatsvindt, ommuurd worden tot een afsluitbare bouwplaats. De bouwlocatie volgt dan de contouren zoals die in het plaveisel zijn aangegeven. Binnen die bouwlocatie worden alle werkzaamheden op traditionele wijze uitgevoerd
en voorbereid. Stenen worden in de juiste vorm uitgehouwen; kalkmortel wordt bereid; het
houten steigerwerk wordt getimmerd; touwen worden geslagen; manden worden gevlochten;
glas wordt geblazen; gereedschappen worden gesmeed; leien worden gespleten, stenen
worden gebakken; houtwerk wordt kunstig gesneden. Kortom, zoveel mogelijk werkzaamheden gebeuren op de wijze zoals dat ook bij de bouw van de Domkerk in de 15e en 16e eeuw
gebeurde. De aanvoer van materialen gebeurt twee maal per week via vrachtschuiten over
de Oudegracht. De schuiten worden gelost bij de Stadhuisbrug en vandaar met paard en
wagen via het wed op de Ganzenmarkt naar de bouwlocatie vervoerd. Daarvoor is nog een
belangrijke voorbereiding nodig: de herbouw van de stadskraan bij de Stadhuisbrug. Dit concept van slow building is optimaal duurzaam, maar
bovenal attractief om te zien voor bezoekers, toeristen, schoolklassen etc.
De bouw zal zich zo veel mogelijk voltrekken aan
de hand van oorspronkelijke bouw- en ontwerptekeningen.
Het principe van diagonaal bouwen zal worden
gevolgd. Dat wil zeggen dat er in de loop van de
tijd verschillende stadia van de herbouw te zien
zijn. In de ene kapel wordt gewerkt aan de fundering, in de volgende kapel wordt het muurwerk
opgetrokken, bij een derde kapel worden de gewelfconstructies gelegd en op een vierde kapel
worden de luchtbogen of steunberen aangebracht.
Het is de bedoeling dat de bouw vooral wordt uitgevoerd door leerlingen van vakopleidingen die op
deze manier de oude ambachten aangeleerd krijgen. Het tempo van de herbouw wordt bepaald
door het aantal bezoekers. Uit de entreegelden
worden niet alleen de materialen en andere kosten
betaald, ook wordt er van de inkomsten een deel afgezonderd voor de vorming van een onderhoudsfonds
voor toekomstige generaties. De stichting is ervan overtuigd dat de bouwlocatie hiermee een
topattractie wordt van internationale allure. Daarmee wordt de herbouw van het schip van
cultuurhistorische, educatieve, economische en toeristische waarde. Als referentieproject is
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onder meer gekeken naar een project in de Franse Bourgogne waar de burcht Guédelon 1 in
tientallen jaren wordt gebouwd, geheel op middeleeuwse wijze. Dit project verwelkomt per
jaar 300.000 bezoekers die elk negen euro entree betalen, waarbij ze voor vier euro extra
ook nog een workshop steenhakken kunnen volgen.
Kortom, als het aan de stichting ligt, is het proces van herbouw van het schip minstens zo
belangrijk als de uiteindelijke voltooiing van de Domkerk. De stichting is er van overtuigd dat
de voorgestelde wijze van bouwen enorme uitdagingen biedt op het terrein van
- samenwerking met hogeschool en universiteit voor het (wetenschappelijk) onderzoek
dat aan de bouw vooraf gaat
- samenwerking met beroepsopleidingen door het creëren van stage- en leerplaatsen
- versterking van het toerisme door het aantrekken van grote groepen bezoekers (op
termijn 200.000 per jaar) aan een attractieve historische bouwlocatie
- gunstige effecten op horeca en ondernemers door de komst van veel extra bezoekers
aan de binnenstad
- versterking van Utrecht als stad die kennis en cultuur met elkaar verbindt.

4.

Voorbereiding Herbouw

4.1 Draagvlak
Een voortdurend punt van aandacht tijdens de gehele voorbereidingsprocedure is het ontwikkelen en behoud van draagvlak. De Dom is als het ware van alle Utrechters en dat maakt
dat ook de herbouw met meer dan gewone belangstelling gevolgd zal worden. De stichting
heeft al enkele gerichte presentaties voor groepen verzorgd en zal dat blijven doen. Op
planmatige wijze willen we alle relevante groepen geïnteresseerden en belanghebbenden
onze plannen voorleggen.
Draagvlak in particuliere kring vinden we ook belangrijk. Daarom zal de stichting haar ideeën
presenteren via informatiestands, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendagen. De bedoeling is om een groeiende kring van particuliere donateurs op te bouwen die tegen fiscaal
gunstige voorwaarden donaties en schenkingen aan de stichting kunnen doen. Ook het verwerven van nalatenschappen behoort tot de mogelijkheden. Donateurs kunnen zich rechtsreeks bij de stichting of via de website aanmelden. Ook wil de stichting gerichte wervingscampagnes opzetten.

4.2 Activiteiten
Het is niet alleen zaak om mensen en organisaties achter de herbouwplannen te krijgen,
maar ook om die betrokkenheid vast te houden en verder uit te bouwen. Dat betekent dat er
in de komende jaren steeds momenten zijn die met onze relaties gedeeld kunnen worden en
die de herbouw weer een stap dichterbij brengen.
Jaarlijks wil de stichting de Utrechtse Stadsdag (2 juni) en Open Monumentendag gebruiken
voor publiekspresentaties in verschillende delen van de stad. Verder zullen studies worden
1
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uitgevoerd die vervolgens in de vorm van cahiers worden gepubliceerd. Thema's waaraan
gedacht wordt als het gaat om te publiceren cahiers zijn bijvoorbeeld het interieur van de
Domkerk, het wetenschappelijk onderzoek, de gebruikte natuursteensoorten, 175 jaar Domruïne, het gebrandschilderd glas, de Domrekeningen van Vroom, archeologisch onderzoek
(heruitgave 1928), de tornado van 1 augustus 1674, bouwheren van de Dom, de historische
bouwlocatie etc. Duitstalige en Engelstalige edities zijn daarbij niet uitgesloten. Uitgeverij
stichting De Plantage heeft reeds een uitgave over het interieur van de Domkerk gepubliceerd. Tevens heeft Peter Haars de basis gelegd voor een cahier met diverse opstellen over
de Domkerk, het onderzoek van de afgelopen jaren,etc. Deze uitgave dient nog verder uitgewerkt te worden alvorens tot publicatie kan worden overgegaan.
Over de afgelopen jaren heeft de stichting diverse activiteiten ondernomen, waaronder exposities van onder andere de maquette. In de toekomst kunnen nog meer exposities georganiseerd worden. Dat kunnen kleinschalige exposities zijn die de stichting zelf organiseert, maar
ook grotere tentoonstellingen die gerenommeerde Utrechtse musea produceren. Te denken
valt aan topografisch materiaal uit het Utrechts Archief, een internationale tentoonstelling van
Domschilderijen van all over the world, Dombouwwerkplaatsen in Europa, niet gerealiseerde
ontwerpen etc.
Mogelijk lenen het publiceren van één of meer cahiers of het openen van een expositie zich
ook voor het houden van een symposium.
Een andere in het oog springende activiteit is de bouw van de grote maquette van het volledige Domcomplex zoals dat er uiteindelijk komt uit te zien. In de jaren 2010-2017 is door
maquettebouwer Gedo Voorn uit Vleuten de maquette gebouwd van de huidige Domkerk.
Zodra het definitieve herbouwontwerp van het schip gereed is, kan tenslotte nog de maquette aangevuld worden met het ontbrekende schip. De maquette staat momenteel opgesteld in
de centrale hal van de Hogeschool Utrecht, faculteit Natuur en techniek aan de Padualaan
op de Uithof.
Verder zal er in de komende jaren nog nader onderzoek gedaan moeten worden naar de
beschikbare en nog te maken bouwtekeningen. Dit onderzoek zal onder supervisie van een
architect uitgevoerd worden en daarbij zullen stagiair(e)s worden ingeschakeld.

4.3 Onderwijsprogramma
Eén van de belangrijkste pijlers onder de herbouwplannen van de stichting is betrokkenheid
van onderwijs. In de bouwsector groeit de behoefte aan gekwalificeerde vaklieden. Al in de
periode van voorbereiding zullen leerlingen van bouwkundige opleidingen worden ingeschakeld. De afgelopen jaren hebben diverse studenten van de Hogeschool Utrecht studieprojecten naar de herbouw van de Domkerk verricht, welke door de bestuursleden begeleid
werden. Op termijn zou de samenwerking kunnen worden uitgebreid naar andere beroepsopleidingen. Uiteraard zullen er op de bouwplaats ook beroepskrachten moeten werken om
de studenten en stagiair(e)s te begeleiden. Gedurende de bouw zal de bouwplaats toegankelijk zijn voor publiek. Dat betekent dat de bouwlieden niet alleen gericht moeten zijn op het
bouwproces als zodanig, maar ook de interactie met de bezoekers moet ruimte en aandacht
krijgen.
Daarnaast is het de bedoeling dat kinderen van basisscholen groepsgewijs worden uitgenodigd om de bouwlocatie te bezoeken en zo kennis te maken met oude ambachten en tech-

6

nieken. Met name voor de laatste doel wordt jaarlijks het evenement “Historische Bouwplaats” op het Domplein georganiseerd.

4.4

Eigendom en vergunningen

Gedurende de fase van voorbereiding zal er ook een aantal formele zaken verkend moeten
worden. Er dienen afspraken te komen met de gemeente Utrecht die eigenaar is van de
Domtoren en van de grond tussen de toren en het nog resterende deel van kerk, de Protestantse Gemeente Utrecht die eigenaar is van de huidige Domkerk, alsmede met Domunder –
het ondergrondse museum op het Domplein met zijn ondergrondse schatten. De stichting zal
zich ervoor inzetten om hierover met de desbetreffende partijen afspraken te maken. Ook
zullen te zijner tijd de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

5.

Financieringsplan

De meeste gestelde vraag is op welke wijze de stichting de herbouw denkt te gaan financieren. Daarbij maakt de stichting onderscheid tussen de voorbereidende activiteiten die deze
stichting zich ten doel stelt en de financiering van de herbouw zelf.
Om te beginnen de voorbereidende werkzaamheden van de stichting. De kosten voor de
inzet van stagiair(e)s, voor het organiseren van symposia, het uitgeven van publicaties, de
bouw van een maquette, het ontwikkelen van promotiemateriaal en de kosten die de stichting met zich meebrengt, zijn de afgelopen jaren voldaan uit giften en donaties. Voor bijzondere activiteiten, zoals de organisatie van het evenement “Historische Bouwplaats” worden
aparte fondsen en bedrijven jaarlijks benaderd om het evenement mogelijk te maken.
De herbouw zelf zal te zijner tijd door een aparte organisatie vormgegeven moeten worden.
In het ondernemersplan van deze organisatie zal een meerjaren exploitatiebegroting opgenomen worden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de historische attractieve bouwsite zodanige inkomsten oplevert dat daaruit de bouw gefinancierd kan worden en tevens een onderhoudsfonds kan worden gevormd. Echter, de attractieve bouwplaats zal nog niet vanaf dag
één gerealiseerd zijn. De betalende bezoekersstroom zal dus moeten groeien. Bovendien zal
de werkplaats zelf ingericht moeten worden en zullen de eerste materialen aangevoerd moeten worden. Kortom de kosten gaan (voor een klein deel) voor de baat uit. Daarom zal de op
te richten bouwmaatschappij op zoek moeten naar een – liefst laag rentende – lening die kan
dienen als startkapitaal. Mogelijk dat daarvoor te zijner tijd een beroep wordt gedaan op lokale, provinciale en landelijke overheden.
Tenslotte zal er een assortiment ontwikkeld worden van ansichtkaarten, reproducties, bouwplaten etc. die zowel een fondswervend als een educatief karakter hebben.
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6.

Organisatie

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden. Leo Wevers is voorzitter van het bestuur en
geeft leiding aan het proces. Tevens verzorgt hij de contacten met de media. Wil Brantjes is
penningmeester. De functie van secretaris wordt door Arie Noordermeer vervuld. De overige
bestuursleden zijn Carien van Gijn, Rolf de Groot en Maarten Staal. Carien van Gijn is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse evenement “Historische Bouwplaats” op
het Domplein..
De bedoeling is om een Comité van Aanbeveling op te richten waarin prominente mensen
zitting hebben die onder meer betrokken zijn bij de bouwsector en bij het openbaar bestuur.
Daarnaast moet er een Wetenschappelijke Adviesraad komen die de stichting adviseert.
Tenslotte zal het bestuur op specifieke gebieden werkgroepen instellen. Hierin is met name
een rol weggelegd voor vrijwilligers.
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