
 

 

 

 

Ligging en stedenbouwkundige context 

De Moeder van de Verlosserkerk is gebouwd op de hoek van de Professor Eijkmanlaan en de Floris van 

Adrichemlaan, in Schalkwijk. Het vrijstaande complex ligt aan het uiteinde van een voorzieningenstrook 

centraal in de Boerhaavewijk, waarin ook een aantal scholen en een wijkcentrum gevestigd zijn. De gebouwen 

zijn orthogonaal vrij geplaatst in een min of meer groene ruimte. Het complex is opgebouwd uit verschillende 

aaneengesloten volumes die aan de zuid- en westzijde een vierkant plein omsluiten. Het plein ligt iets verhoogd 

ten opzichte van de aangrenzende trottoirs, waarvan het door lage muren is afgescheiden. Een markante 

vrijstaande klokkentoren sluit de stedenbouwkundige ruimte af op de noordoosthoek van het plein. In de 

decoratieve bestrating, bestaande uit betontegels in een raster van klinkers, zijn vakken vrij gelaten voor groen. 

In de oksel van de gebouwdelen, in de zuidwesthoek van het plein, is een boom geplaatst. Bij het 

parochiecentrum functioneert een halfomsloten binnentuin als buitenruimte voor de ontmoetingsruimte en als 

tuin bij de pastorie. Door een colonnade en doorlopend boeiboord wordt de tuin optisch onderdeel van het 

bouwdeel, maar vormt eveneens de overgang naar het omliggende groen. Door het oplopende lessenaarsdak 

van de kerkzaal en de hoge toren op de hoek van de straat vormt het een markante beëindiging van de straat 

en een ankerpunt in de omgeving.   

 

Historie en stijl 

Vanaf 1963 ontwikkelde de gemeente Haarlem aan de zuidoostzijde van de stad de uitbreiding Schalkwijk. 

Vooruitlopend hierop kwam door afsplitsing van naburige parochies de parochie Schalkwijk tot stand. Als 

onderdeel hiervan verrees in de Boerhavenwijk in 1965-66 de Moeder van de Verlosserkerk. Het ontwerp van 

architectenbureau J.G. de Groot uit Uithoorn combineerde de kerk met een parochiegebouw . Voor de bouw 

van de Moeder van de Verlosserkerk had De Groot al enkele kerkgebouw gerealiseerd, waaronder de kapel van 

het R.K. bejaardencentrum Bloemswaard in Hillegom (1959) en de Heilige Geestkerk in Amstelveen (1962). 

Stilistisch sluit hij aan bij het modernisme van de late Bossche school. In al zijn ontwerpen uit de jaren zestig is 

glas-in-lood prominent aanwezig. De architectuur van het gebouw is in zijn eenvoud ondergeschikt aan de 

spectaculaire en veelkleurige glaskunst. 
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Plattegrond en opbouw 

Het complex heeft een L-vormige opbouw, bestaande uit een hoge kerkzaal en een lagere vleugel voor het 

parochiegebouw. Dit laatste rechthoekige volume onder een platdak heeft een uitholling waarin de 

parochietuin ligt. 

De kerkzaal betreft een hoog rechthoekig volume onder een lessenaardak dat afloopt naar het westen. De 

kerkzaal wordt aan twee zijden omgeven door het lagere volume van het parochiegebouw en een deel dat de 

centrale entree bevat. Aan weerszijden van de entree zijn de kapel en de biechtkapel opgenomen. Aan de 

westzijde van de kerkzaal is het liturgisch centrum verlevendigd met drie driehoekige absiden of altaarnissen 

onder zadeldaken die in het lessenaardak steken. Tegen de zijgevel van de kerkzaal is een zijingang 

uitgebouwd. 

Het parochiegebouw huisvest als centraal punt de ontmoetingsruimte met uitzicht op de tuin. Ten westen 

hiervan is grenzend aan de kerk de sacristie en de bij-sacristie ondergebracht. In de smalle westelijke vleugel 

van het parochiegebouw bevindt zich een garage. Ten zuiden van de ontmoetingsruimte en in de brede 

oostelijke vleugel bevindt zich van oorsprong de huisvesting van de pastoor en de kapelaan met bergruimte, 

logeerkamers, een kamer voor de huishoudster, een tweede meisje, het archief en spreekkamers. Deze 

ruimten zijn gelegen langs een centrale gang. De woning heeft een eigen toegang aan het kerkplein.  

 

Exterieur 

De gevels van het gebouw zijn uitgevoerd in schoon metselwerk met een overwegend gele gemêleerde 

baksteen in wild verband. Bovenlangs het muurwerk is rondom een vlak boeiboord aangebracht. 

De entreegevel van de kerkzaal wordt gedomineerd door een zes meter hoog venster dat de volle breedte van 
de gevel beslaat. De opening wordt geaccentueerd door het terugplaatsen van het raam ten opzichte van de 
zijmuren en daklijst. In het venster is naar ontwerp van Egbert Dekkers (1908-1983) een glas-in-lood raam 
aangebracht. De voorstelling is geïnspireerd op de verschijning van Maria in 1933 in het Belgische dorp 
Banneux. Het grote voorraam toont de schepping uit de 
chaos, met de Geest zwevend boven de wateren, het schip met het kruis symboliseert de Kerk. Ook de twee 
glas-in-loodvensters aan weerszijden van de drie absiden in de westgevel zijn van de hand van Dekkers. Drie 
apsiden of altaarnissen steken hier elk met twee gevels in een hoek uit de westgevel naar buiten. Bij wijze van 
tegenbeweging met het platte lessenaarsdak lopen de zadeldaken van de altaarnissen juist naar beneden af in 
tegengestelde richting. Hierdoor steken de scherpe toppen van de nissen hoog uit boven de westgevel. 
De gevels van het parochiegebouw hebben in verhouding tot de kerk een opener karakter door de door de 

aanwezigheid van meer vensters. Met name aan de zuidzijde langs de tuin is dit het geval. 

De gemetselde klokkentoren heeft een uitkragende betonplaat met daarop de stalen behuizing voor de 

klokkenstoel. Deze is afgesloten met een rechthoekig roosterwerk van redwood. 

 

Interieur 

De kerk heeft een tweebeukige indeling. In de brede beuk aan de westzijde bevindt zich de kerkzaal. In de 

smalle oostbeuk zijn aan weerszijden van de hoofdingang twee kapellen gesitueerd. Alle muren zijn uitgevoerd 

in hetzelfde schoon metselwerk als de buitengevels, behalve de drie absiden, welke zijn gepleisterd. Het plafond van de 

kerkzaal is afgewerkt met grenen delen, daarbij is de hoofddraagconstructie in het zicht gelaten. Deze bestaat 

uit vier eenvoudige stalen portalen met ronde kolommen en IPE liggers. Aan weerszijden van de drie nissen 

bevinden zich weer ramen 

van Egbert Dekkers van 3,75 meter hoogte en 5 meter breedte. Het expressionistische hoofdaltaar met een 

halfronde onderkant op zware poten maakte later plaats voor een lichter model dat een meer naar voren 

kwam te staan. De priester kon hier van begin af aan, volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaanse Concilie 

(1962-1965), tijdens de mis achter het altaar staan, met zijn gezicht naar de aanwezigen. De stenen lessenaar 

die aanvankelijk in de linker nis stond, staat heden achterin de rechter nis, waar oorspronkelijk het doopvont 

stond, dat eveneens is verplaatst.  

Zowel de hoofdingang als het zuidelijk portaal zijn met deuren van de kerkzaal gescheiden. De houten deuren 

zijn voorzien van een verspringende verdeling in vakken met glas. Een kleiner toegangsportaal is aan de 

zuidzijde gemaakt en ontsluit naast de kerk en Mariakapel ook de ontmoetingszaal in het parochiegebouw. In 
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dit portaal bevindt zich ook een halfronde nis met hardstenen wijwaterbekken. Beide kapellen en de 

hoofdentree hebben een daklicht en ontvangen indirect daglicht vanuit de kerkzaal. De Mariakapel is middels 

drie openingen met decoratieve stalen ramen en een deur van de kerk gescheiden. De noordelijke biechtkapel 

is later met een wand van hout en glas afgescheiden van de kerkzaal.  

Aan de noordzijde is als tegenhanger van het portaal een berging gesitueerd.  

De vloeren in de kapellen en portalen zijn voorzien van leisteen (flagstones) en de muren zijn uitgevoerd in. 

Links in de kerk staat sinds 1976 een in 1902 voor de Sint-Joseph te Breda gebouwd orgel van de Utrechtse 

firma Maarschalkerweerd & Zoon. Hubert Schreurs van Adema Kerkorgelbouw verplaatste het na de sluiting 

van de Sint-Josephkerk naar Haarlem. Het orgel maakt gen deel uit van het oorspronkelijke interieur. 

 

 

Motivering voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst 

 

Architectuur, bouw- en/of kunsthistorische waarde 

Professor Eijkmanlaan 48, de Moeder van de Verlosserkerk, is een op grotendeels gave wijze bewaard gebleven 
kerk en pastorie uit 1965-66, naar ontwerp van de Uithoornse architect J.G. de Groot. De architect werkte in 
het ontwerp samen met priester en kunstenaar Egbert Dekker uit Moergestel. De Groot combineerde zijn 
eenvoudige en zakelijke vormentaal met uitbundige ramen met kleurige glaskunst, waarin zijn kerk in Haarlem 
een hoogtepunt vormt. De sobere modernistische architectuur staat ten dienste van de glaskunst, maar 
vertegenwoordigt in zichzelf architectonische waarde als voorbeeld van een kerk uit de wederopbouwperiode, 
waarbij gekozen is voor een nieuwe inrichting. 
Egbert Dekker was in de wederopbouwperiode een belangrijke glaskunstenaar. Zijn expressionistische, 
geabstraheerde voorstellingen vormen een van de hoogtepunten van de glaskunst uit deze periode en 
vertegenwoordigen een belangrijke kunsthistorische waarde. 
 

Stedenbouwkundige en situationele waarde 

Kerk en pastorie vormen een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de bebouwing aan het einde van een 
voorzieningenstrook, op de hoek van twee belangrijke verbindingswegen in de naoorlogse wijk Schalkwijk. Hier 
neemt het complex, met diverse hoogteverschillen, schuine dakhellingen en een vrijstaande toren, een 
markante positie in. De Moeder-van-de-Verlosserkerk vormt in Schalkwijk een opvallend ankerpunt.  
Binnen de overwegend door blokvormige bouwmassa’s gedomineerde omgeving valt het kerkgebouw door een 
bijzondere compositie van verschillende vormen en hoogtes, met een toren precies op de hoek van de straat, 
een lagere pastorie en een hoger oprijzende kerkzaal aan een open voorplein. De situationele waarde van kerk 
en pastorie wordt versterkt doordat het complex op een ruim eigen terrein is gelegen, waar het tezamen met 
de groene binnentuin, het voorplein en de aanwezige groenelementen een sterk ensemble vormen dat een 
hoge stedenbouwkundige waarde vertegenwoordigt. 
 
Cultuurhistorische waarde 

Als voorbeeld van een uit een rooms-katholieke kerk met pastorie bestaand kerkelijk complex dat werd 
gebouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw, heeft het object cultuurhistorische waarde. In de vormgeving 
in een modernistische stijl, en de opzet van de kerk met een hoofdruimte voor de zondagse diensten en een 
zijbeuk voor door-de-weekse diensten, weerspiegelen zich de ideeën omtrent kerkelijke architectuur zoals die 
bestonden in de bouwperiode. De kerken van J.G. de Groot verrezen in de naoorlogse periode, waarin 
architecten vaak met eenvoudige middelen architectuur met spiritualiteit tot stand moesten zien te brengen. 
De kerk verrees zoals de meeste in deze periode in een nieuw opgetrokken woonomgeving met eigen 
voorzieningen, waarvan de wijkkerken een onderdeel vormden. 
 

Het object, een grotendeels gaaf bewaard gebleven, door architect G.J. de Groot ontworpen kerk 

met pastorie uit 1965-66, met diverse in hoogte verspringende bouwdelen, een drietal markante 

glaskunstwerken, schuine dakhellingen en een vrijstaande klokkentoren, is op basis van 

bovenstaande motivering beschermenswaardig als gemeentelijk monument in de gemeente 

Haarlem. 
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