
De Stichting
In deze aflevering van ‘De Stichting’ leest u over het werk van de Stichting Oude Groninger Kerken en vindt u een 
selectie van de vele activiteiten in en om de Groninger kerken.

ok tober 2013

Jur Bekooy, bouwkundige van de SOGK, in de kerk van Krewerd. 
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Jur Bekooy over de aard bevingsschade

‘Liever tijd  
steken in  
restauratie, 
instandhouding 
en gebruiks
verbetering dan 
in scheuren’

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning 

in Groningen zijn ook aanleiding voor zorgen  

bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Twintig 

kerkgebouwen in het bezit van de Stichting  

hebben inmiddels in meer of mindere mate  

schade opgelopen. Bouwkundige Jur Bekooy 

houdt het hoofd koel. Hij licht toe welke maat

regelen inmiddels zijn getroffen en blikt vooruit 

naar de toekomst.



De aardschokken houden niet alleen de gemoederen bezig, 

maar leggen ook een stevig beslag op de medewerkers en 

vrijwilligers van de Stichting. Bekooy: ‘Sinds de zware aard

beving van 16 augustus 2012 zijn wij bij de Stichting Oude 

Groninger Kerken volop in de weer met de schades aan onze 

kerkgebouwen. Helaas vergt ons dat veel kostbare tijd. Tijd 

die wij liever steken in de restauratie, instandhouding en  

gebruiksverbetering van onze kerkgebouwen en orgels, ver

enigingsgebouwen, pastorieën en kerkhoven en niet in de 

aanpak van scheuren. Alles is er op gericht de schades aan 

onze kerkgebouwen nauwgezet te inventariseren en vervol

gens passend bij de historische bouwconstructies en mate

rialen te herstellen.’

Monumentenstatus
Bemoeilijkt de ouderdom van de gebouwen het herstel?  

‘Uiteraard zijn al onze kerkgebouwen door het rijk bescherm

de monumenten. We hebben het per slot van rekening veel  

al over middeleeuwse kerkgebouwen. Het jongste kerk

gebouw, de Gereformeerde kerk van Westeremden dateert 

overigens uit 1934. Deze beschermde status betekent dat wij 

niet zo maar kunnen overgaan tot herstel. Voorafgaand aan 

de reparaties moeten we overleggen met gemeenten en rijk 

over de wijze van herstel. Ieder gebouw wordt nauwkeurig 

geïnspecteerd, hierop volgt een bouwkundige rapportage en 

tenslotte een technische beschrijving van het herstel, een 

zogenaamd bestek. Na eventueel benodigde goedkeuring 

gaan we over tot uitvoering van het herstel.’ 

Goede, gedegen planvorming
‘De Stichting Oude Groninger Kerken hecht altijd al veel 

waarde aan goede, gedegen planvorming. Dat geldt bij res

tauraties en onderhoud, dat geldt zeer zeker ook bij herstel 

van aardbevingsschade. Want na een ingreep kan de klok 

kan niet meer worden teruggedraaid. Je kunt beter eerst 

twee keer nadenken alvorens ons onvervangbare culturele 

erfgoed aan te pakken. De NAM heeft daarom een aantal 

restauratiedeskundige adviesbureaus opdracht gegeven de 

schades aan onze monumentale kerkgebouwen te inventari

seren en de plannen nauwkeurig uit te werken. Hierna wordt 

pas overgegaan tot uitvoering van het herstel.’

Omvang en aard van de schade
Hoeveel kerken zijn aangetast, en wat is de aard van de scha-

des? ‘Wij hebben de NAM gemeld dat twintig kerken die ei

gendom zijn van de Stichting Oude Groninger Kerken in meer 

of mindere mate scheuren vertonen. Dat zijn soms in één 

oogopslag zichtbare scheuren zoals in pleisterwerk van mu

ren en gewelven, soms pas bij nadere inspectie omdat ze 

“keurig” het voegpatroon van het metselwerk volgen. Soms 

ook lopen de scheuren door de muur en gewelfschilderin

gen. Onze meldingen betreffen een groot gebied: van de 

kerken in Pieterburen en Wehe tot die in Scheemda en Nieuw 

Scheemda. Het ergst getroffen zijn uiteraard onze kerken in 

de gemeenten Loppersum, Eemsmond en Ten Boer, zoals  

die in Uithuizen,  Eenum, Oosterwijtwerd, Garmerwolde en 

Woltersum. 

Preventie
Is het voorkomen van schade technisch eigenlijk mogelijk? 

‘De NAM heeft onze kerk en toren van Woltersum gekozen 

voor preventieonderzoek. Dit wordt uitgevoerd door Inge

nieursbureau Arup. Dit kerkgebouw is met een lasercamera 

in een driedimensionaal computermodel gezet. Doel van dit 

onderzoek is het constructieve schema van het  gebouw vast 

te stellen en hoe sterk de constructies zijn. Vervolgens wordt 

gekeken wat de effecten zijn bij bepaalde aardbevingskrach

ten. Ten slotte wordt geconcludeerd of, en zo ja hoe de con

structies versterkt moeten worden.’
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van Scheemda.




